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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،مةُمحّك ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  ـاد؛االجتهـــمجلة  

 

 ( المجلة في النشر قواعد )
رصة لإلفادة من أحباث األساتذة والباحثني من داخل الوطن وخارجه، بغرض إتاحة الف

فإن إدارة اجمللة ترحب بنشر الدراسات والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم 

 االقتصادية باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية:

  وفق املنهج العلمي واملوضوعيةمياألصالة واإلسهام العلبالعمق وأن يتسم البحث ،. 

  وأن ال يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرىسبق نشرهمل ُي جديدًاالبحث أن يكون ،. 

 املقال للتحكيم وجوبًا، وُيخطر صاحبه برأي اهليئة العلمية، وال ترد البحوث اليت عض  خي

 نشرها. تعّذر

 على  (01)، وال يقل عن (52) هيف نسخة إلكرتونية ال يتجاوز عدد صفحاتاملقال قدم ي

اهلامش أرقام ( من كل جهة، م  وض  5(، وفق ُبعد )52-01افرتاض الورقة )

 ببليوغرافية كاملة. إعطاء معلوماٍتووجوبا،  وبني قوسني بطريقة آلية

  م  حبثه، موضحًا معلوماته الشخصية. صاحب املقاللجيب إرفاق السرية الذاتية 

 ال يتجاوز الصفحة الواحدةالعربية ولغة أخرى لغة لاجيب إرفاق املقال مبلخص ب. 

 ومرقمة حتى بصيغة صورة،  خاٍص أن ترفق الصور واملخططات البيانية يف ملٍف

 .يتسنى تعديلها وتهيئتها للطب 

  :يكتب البحث على جهاز احلاسوب خبط(Simplified Arabic) ( إذا حّرر 02بنط )

( إذا حّرر باللغة الفرنسية أو 05( بنط )times new roman) ، وخبط:العربيةباللغة 

 .االجنليزية

 ال تتحمل اجمللة مسؤولية اإلخالل بقواعد األمانة العلمية 

  البحوث اليت يتّم نشرها يف اجمللة ال جيوز إعادة نشرها إال مبوافقة خطية من رئيس

 التحرير.

                 المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال



       
 ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (1) 1106ديسمبر –(01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

 

 لباد ناصر جــــــــــــــــامعة سطيف د.أ.

 أ.د سعد الديـن الـكـيب عكــار / لبنـان

 تيزي وزوسي يوسف زاهية حورية جامعة أ.د 

 أ.د.سليمان ولد خسال جامعة املدية 

 جامعة طرابلس/ ليبيا د.مجعة حممود الزريقيأ.

 ماليزيا( إ و د م)د.سامي حممد حسن الصالحات، 

 جامعة أل البيت األردن ن نزال املساعيدفرحا د.

 03امعة اجلزائرــــــــــجد.موالي أمساء 

 جباية جامعة ال ــــور كمـــد. آيت منص

 03د. مشنان حممد إيدير جامعة اجلزائر

 امعة ورقلةـــــــــاج جـــــــد.عرابة احل

 لتــــامنغست م. ج. رية ــــــد.كيسي زه

 امعة أدرارــــــــــاس حييى جــــــــــد.ون

 امعة بسكرةـــــــــدة جــــد.حيياوي مفي

 امعة تيزي وزوــــــــة جـد.يسعد حوري

 لتــــــامنغست م.ج. عزالدين د.كشنيط

 د.مرسلي عبد احلق م ج .لتـــــامنغست

 د.منصوري املربوك م ج .لتـــــامنغست

 د.سلكة أمســــاء م ج .لتــــــــــامنغست

 م ج لتــــــــــامنغستـــــــال د.قتال مج

 ـــامنغستـد.عبد الرحيم وهيبة م ج لت

 د.حممد الصغري بريم جــــامعة املسيلة

 ـــامنغستـــــــد.جوادي إلياس م ج .لت

 ـــامنغستـــــم ج .لتد.بن قدور أشواق 

 ــامنغستـــــــوكيل ليلى م ج .لتـــــد.ل

 نغستلتــــــام راد م.ج.ـــــطاب مـد.ح

 ـــــامنغستـــــلتـ م.ج.د.بـــرادي أمحد 

 لتــــــامنغست م.ج.د.ســــدي عمــــر  

 

 

 ( االستشارية الهيئة )

 

  01أ.د أقاسم قادة جــــــــــامعة اجلـزائر

 أ.د أوصديق فوزي جــــــامعة قطــــــر 

 العفيفي عبد الرمحن على فــــرنســـاأ.د 

 يدةـــامعة البلــــــأ.د بن شويخ رشيد ج

 03اجلزائرامعة بن عزوز عبد القادر ج دأ.

 أ.د بوزيد لزهاري جـــــــامعة قسنطينة

 أ.د بوضيــاف عمـار جـــــــــامعة تبسـة

 03أ.د بوغزالة حممد ناصر جامعة اجلزائر

 03امعة اجلزائرـــــــس جـأ.د بوكرا إدري

 امعة تلمسان ــــــاللي جـــأ.د تشوار اجلي

 03 جزائرـامعة الــــــــجد علي عزوز أ.

 03 امعة اجلزائرــــــلي جــياللي عـأ.د ف

 01أ.د قدي عبد اجمليد جــــامعة اجلزائر 

 03اجلزائر امعة ـــــجوليد العقــــون أ.د 

 أ.د قصري مزيـاني فريدة جامعة بـــــاتنة

 ةــاألردنياحلامعة ارمة ــان العجــأ.د نوف

 بـــخيت. جــــامعة ورقـــلةابـراهيم د. أ.

 ج السعـــودية حمـــمد حيظيه السمــــــالليد.أ.

 تلمســــــان امعة ـــــــــــــجأ.د بـدران مـراد 

 أ.د منرتي مسعـود جــــــامعة عنابــــة

 أ.د.أشرف شعت جامعة الغرير/دبي/اإلمارات

 د. حممد عباس حمسن السـاعدي جامعة بابل/العراق

 علي حممد الكايد ج الشقراء/السعوديةد. زياد 

 أ.د بشري يلس شاوش جــامعة وهــــران

 أ.د جرادات أمحد علي يوسف اململكة األردنية

  أدرارجامعة ان ـــاح دمحـبن عبد الفت دأ.

 امعة أدرارـــــــــــد جـــد.بومدين حممأ.

 تلمســــــانامعة ــــــــجبن بوزيان حممد أ.د      

 

 

 

 

 

 ( للمجلة الشرفي الرئيس )
 شوشة عبد الغين د.

 (ستغمنامدير املركز اجلامعي لت)

 المجـــلّة( ة)مديــر
 د.زهــــرية كيـــسي

 التحرير( يــــس)رئ
 أ. شـــوقي نذيــــــر

 التحريــر( )هيئــــة
                       يـــاحلق مرسل.عبدد  .جوادي إلياس  د

ي شاعة هشام                       أ.مغزارك قرقب  ــأ.مب

 د.مجـــــال قتـــــــــال
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 (7)  1106ديسمبر  –(01)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 

  افتتاحية السيد مدير المركز الجامعي

حينما وض  معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

أ.د طاهر حجار ثقته يّف، وأوكل إلّي مهمة إدارة املركز اجلامعي 

لتامنغست، وجدت فيه  أمني العقال احلاج موسى أق أمخوك

منربًا علميًا يّش  بريقه من أقصى بالدنا احلبيبة، يأخذ طابعا 

دوليا بصيغتني؛ إحداهما ورقية واألخرى الكرتونية، يصدر يف 

 حّلة قشيبة، بلغ صيته اآلفاق، رغم أّنه حديث عهد بنشأة.

إّن جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية هي حبق 

حازت ثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  جملة علمية

لتحقيقها املطلوب، واستشرافها املرغوب، وقد سررت جدًا 

عندما علمت أّنها معتمدة لدى خمتلف اهليئات العلمية خارج 

الوطن، وازداد فرحيت أكثر عندما اطلعت على نوعية األقالم 

 اجلادة اليت خّطـت بها.

رمنا م  شركة املنهل وقد اكتملت الفرحة عندما أب

التكنولوجية اتفاقية تعاون تدعم اجمللة وتوس  آفاقها يف 

 املعمورة.

وإّن الشكر موصول لكّل طاقم اجمللة على هذا الصني  

اجلميل، وإّني ألشّد على أيديهم، وأهيب بهم، وبكّل أساتذة 

مركزنا اجلامعي من أجل االستمرار يف حسن إدارة اجمللة، واعًدا 

ّد يد العون والدعم يف وقت كّل، ويف كّل األحوال، من إياهم مب

 أجل بلوغ الكمال. 

   د.شوشة عبد الغين                                                                                 

  مدير املركز اجلامعي لتامنغست                              
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 شوقي نذيرأ.                                                          

رئيس التحرير

 استهــــــاللية

يف شيء من الدالل واخلجل صدر العدد العاشر 

، وبهذا لدراسات القانونية واالقتصاديةجمللة االجتهاد ل

بدو تكون قد بغلت سّنها اخلامس الذي يعّد مرحلة 

 ها.جنيالثمار و

اجمللة هي إبرامها اتفاقية  اليت جنتهاومن الفوائد 

تعاون م  شركة املنهل العاملية اليت ستعمل على نشر 

مجي  أحناء العامل وفق تقنيات   مجي  اإلصدارات يف يوتوز

 م  كّل، وفهرستها ومعايري البحث العلمي الدولية

وسيكون هلا معّرف الوثيقة الرقمية وغريها ئها، شركا

 من امليزات اليت تزيد من آفاقها.

الدكتور شوشة وإّن الشكر موصول لسعادة 

مدير املركز اجلامعي لدعمه ومنح مجي   عبد الغين

 التسهيالت من أجل إبرام هذه االتفاقية.
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 (01) 1106ديسمبر –(01)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 دور المجلس الدستوري في الرقابة 

 على صحة انتخاب عضو البرلمان
 ليـــــاسإ جــــــواديد.                                                

  لتامنغستالمركز الجامعي                                                 
S 

مراحلها مصدرًا ملنازعات  ىحدإميكن أن تكون االنتخابات التشريعية على مستوى 

ما، فالتساؤل ميكن أن يطرح على سبيل املثال على مستوى التسجيل بالقوائم 

اإلجراءات الالزمة حلصر األشخاص الذين تتوفر  أّناالنتخابية وذلك ملعرفة هل 

فيهم شروط ممارسة احلق االنتخابي متت بطريقة منظمة ودقيقة أم ال؟ وذلك لعضمان 

املساواة بني املرتشحني وعدم خروج اإلدارة عن حيادها وعدم احنيازها، وتطرح 

تخاب يف حد االنتخابات كذلك العديد من التساؤالت األخرى على مستوى عملية االن

ذاتها اليت تدور يوم تنظيم االقرتاع وفرز األصوات واإلعالن عن النتائج وذلك للتثبت 

 من صحة كافة العمليات االنتخابية من قبل اجمللس الدستوري.

اجمللس  – ععضو الربملان – انتخاب – الرقابة – اجمللس الدستوريكلمات مفتاحية: 

  .جملس األمة – الشعيب الوطين

Résumé 
 Les élections peuvent être à une certaine étape une source de 
contentieux. La question se pose ainsi, pour ne citer que cet 
exemple, à l'enregistrement sur les listes électorales où l’on peut 
savoir si les mesures nécessaires à l'identification des personnes 
qui remplissent les conditions pour l'exercice du droit électoral ont 
été prises d’une manière ordonnée, précise ou pas. Et ce pour 
garantir l'égalité entre les candidats et s’assurer de la neutralité et 
l’impartialité de l'administration. Beaucoup d'autres questions 
relatives aux processus électoral sont également soulevées, 
notamment celle liées à l'organisation du scrutin, au 
dépouillement des voix et à la proclamation des résultats qui 
seront authentifiés ainsi que toutes les opérations du vote, par le 

Conseil constitutionnel. 
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إحدى  الدستورية على صحة العمليات االنتخابية رقابةال تعترب

، فال ميكن اليوم يف االنتخاب ة للمبدأ الدميقراطيدالركائز األساسية اجملس

احلديث عن انتخابات نزيهة يف غياب هذه الرقابة اليت تعضمن سالمة 

ممارسة حق االنتخاب واليت تعضفي من خالل تدخلها لفض بعض 

 تخابية واإلعالن عن صحة االنتخابات.املنازعات االن

الدستوري وهي  للمجلس هذه الرقابة أوكلها الدستور اجلزائري

 كّل صحة على بالّسهر فهوكّل ،التشريعيةنتخاب االعلى صحة  الرقابة

 الشأن بهذا االنتخابية املنازعة خّص كما االنتخابية، العمليات
 للعملية كايف كلبش بتحصينها اجلزم الصعب من متميزة بإجراءات
 السياسية. واملنافسة االنتخابية

 األمر خبصوصها صدرفكرة املنازعات االنتخابية ليست جديدة فقد 
(1)1976 جوان 3 يف

من  قعضاة من تتشكل وطنية جلنة أنشأ الذي ،

 باالنتخابات املتعّلقة املنازعات يف النظر إليها ليسند األعلى اجمللس
 هذه مسألة يف 1976 نوفمرب 22 دستورحيسم  أن قبل وهذا الوطنية،
األعلى اجمللس إىل فيها الفصل اختصاص مبنح املنازعات

(2)
 يف تفاديا ،

 اجمللسو االنتخابية الوطنية اللجنة بني ينتج قد الذي للخلط ذلك
الدرجة نفس يف وضعهما املشرع أّن أساس اجملال، على هذا يف األعلى

(3)
 

(4)80-80رقم:  القانون من  106املادة لتأكده جاءت ما )وهو
 باعتماد 

 الدستوري، اجمللس نشأة عنه متخّض الذي السلطات بني الفصل مبدأ
 النظام جاء ثّم جوهرية، بصورة الرقابة مهمة الدستور إليه أوكلو

 ذلك. لتكريس ، 31مادته يف للمجلس الداخلي

اجمللس الدستوري حينما يتعرض ملراقبة صحة  يبدو جليا أّن

، خصوصا وأنه ال الرقابيةبصفته  لنائب الربملاني، إمنا يفعل ذلكا ععضوية

 هلذه املسألة من تلقاء نفسه، كما كان يفعل الربملان سابقا، وإمنا يتصدى
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بناء على طعن له شروطه املوضوعية والشكلية، وهو ما يشكل مسة 

 بارزة من مسات العمل القعضائي.

 اجمللس نشأة عنه خّضمت الذي السلطات بني وتطبيقا ملبدأ الفصل
 ثم الرقابة، هذه مهمة 201/1الدستور يف املادة  إليه أوكل الدستوري،
 قوانني وكذلك ،31مادته يف للمجلس الداخلي النظام نص عليه

أخريا القانون ، و82-21القانون و 89-79و 21-89االنتخابات: 

شت غ 12 :هـ املوافق لـ2319ذو القعدة  11 :املؤرخ يف 28-21الععضوي 

 .(1821السنة  28اجلريدة الرمسية العدد )املتعلق بنظام االنتخابات،  1821

اجلزائري املعدل يف سنة دستور المن  1ف 201 ملادةا حيث تعضمنت

ستفتاء، لس الدستوري على صحة عمليات االيسهر اجمل":1821

نتخابات التشريعية ويعلن نتائج ، واالوانتخاب رئيس اجلمهورية

وينظر يف جوهر الطعون اليت يتلقاها حول النتائج ، هذه العمليات

املؤقتة لالنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية 

 ".العمليات املنصوص عليها يف الفقرة السابقةلكل 
اجمللس الدستوري مبراقبة  تظهر مهمةمن خالل هذا النص 

نتخابات حة عملية االة، وذلك بالتحقق من صالتشريعي نتخاباتاال

، ومدى مطابقتها للشروط املنصوص عليها النهائية واملؤقتة التشريعية

، وبالتالي تطبيقا للمسار نتخاباتالقانون الععضوي املتعلق بنظام االيف 

 الدميقراطي.

 28-21من القانون الععضوي  292/2 املاّدةجاء يف ومن جهة أخرى 

 هذه يف مشارك سياسي حزب أو التشريعية لالنتخابات مرتشح "لكل

 بتقديم التصويت عمليات صحة على االعرتاض يف احلق االنتخابات،
اجمللس  ضبط كتابة لدى يودعها عادية عريعضة شكل يف طلب

 ،النتائج" إلعالن املوالية ساعة (48) واألربعني الثماني خالل الدستوري

 على اجمللس أن يصدر قرارا بذلك.بالتالي و
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حناول تفصيل دور اجمللس  النصوصهذه فمن خالل معضمون 

جراءات انتخاب ععضو الربملان )من إالدستوري يف الرقابة على كافة 

تناولنا يف هذه ج النهائية. وقد ائج(، وإعالن النتائالتسجيل اىل اعالن النت

األول حتريك رقابة اجمللس الدستوري على أتناول يف  مبحثني:يف الدراسة 

شروط  ثّم صفة الطاعنل فيهطرق نت، ونصحة انتخاب ععضو الربملا

ني الثا، ونتناول يف الرقابة جراءاتإميعاد الطعن ووالطعن  قبول

ثم  الفصل يف الطعن نتناول فيه، حيث االستخالف يف ععضوية املنتخب

 استخالف وأخريا، الوطين الشعيباجمللس  الععضوية يف استخالف
 .مةالععضوية يف جملس األ

قابة اجمللس الدستوري على صحة انتخاب األول: حتريك ر املبحث

 عضو الربملان

من أجل ضمان نزاهة العملية االنتخابية، فتح املشرع باب الطعن نتائج 

االنتخابات التشريعية يف كّل إجراء من إجراءات العملية االنتخابية أمام 

اجمللس الدستوري والذي بدوره يعضمن سالمة هذه االنتخابات وفقا 

عي لنفسه حقا يف هذا وعليه ليس ألي كان أن يّد نية،لألحكام القانو

وبالطريقة اليت يراهما مناسبني، فثمة شروط  ،اجملال ميارسه يف الوقت

ليها يف القانون احملدد لقواعد عمل اجمللس إشارة معينة مل يهمل املشرع اإل

الدستوري جيب توفرها حتى يكون الطعن جديرا بعناية هذا األخري 

، واستنادا للقانون الععضوي اجلديد املتعلق جياباإلبا أو والفصل فيه س

 الذي تطابق م  أحكام التعديل الدستوري اجلديد رقم 28-21باالنتخابات 

  .1821مارس  1 يفاملؤرخ  21-82

شرط الصفة عنصر جوهري  إّن األول: صفة الطاعن املطلب

 اشرتطه القانون يف الطاعن، حيث ليس ألي شخص أن يطعن يف صحة

وبالتالي ععضوية االنتخاب، بل جيب أن يكون ممن هلم صفة يف هذا الطعن، 

املرتشحات واملرتشحني واألحزاب السياسية املشاركة يف انتخاب  فإّن

من  292أععضاء اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة طبقا ألحكام املادة 

ض حيق هلم االعرتا 28-21القانون الععضوي املتعلق بنظام االنتخابات 
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على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب يف شكل عريعضة عادية، 

وتودع هذه العريعضة يعضيف البيان لدى كتابة ضبط اجمللس الدستوري 

 292حسب الشروط الشكلية واملوضوعية املنصوص عليها يف املادة 

من النظام احملدد لقواعد عمل  10و  19املذكورة أعاله، وكذا يف املادتني 

ري واليت يؤدي عدم احرتامها إىل رفض الطعون شكال اجمللس الدستو

 و/أو موضوعا. 
قانون االنتخابات يشرتط أن يكون الطاعن مرتشحا أو  وبالتالي فإّن

حزبا سياسيا مشاركا يف االنتخابات التشريعية بالدائرة االنتخابية املعنية 

 عن. أو من ميثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة هلذا الغرض عند إيداع الط

 االستشارات م  امللغى 21-07االنتخابات  قانون يتعامل ملو
 عملية يف الطعن فتح حبيث الشأن، هذا يف الطريقة بنفس االنتخابية
مرتشح أو  وكل ناخب لكل التشريعية لالنتخابات بالنسبة التصويت

وبعده  82-21وألغى حق الناخب يف الطعن يف القانون  سياسية، مجعية

 قانونا ممثله أو املرتشح على مقتصرا وجعله قّيده لكنه 28-21القانون 

يف  حتى للناخبني الطعن حق بفتح لالنتخابات الرئاسية، بالنسبة

 و الرئاسية االنتخابات بني يوّحد أن فعّضل فقد الرئاسية، االنتخابات
 حكرا وجعله الناخبني من حق الطعن بسحب هذا و الربملان، انتخاب

 يستبق من االقرتاع، ومل النوعني كال يف قانونا ثليهممم أو املرتشحني على
 الطعن البسيط للناخب حيق وحيدة كحالة االستفتاء عمليات على إال

 فيها.

 اجلادة غري خاصة الطعون كثرة تفادي بهذا يريد املشرع نإ فهل

 عدم سببهما سياسيني ومحاس سياسي يتسم باندفاع ظرف يف منها،
 وسيلة من حق الطعن هذا جيعل قد مما ميقراطية،الد الّلعبة على التعّود
 الطعن حق حصر فإّن أمر، من يكن مهما أراد؟ من كل بها يعبث

 النزاهة إضفاء يف صادقة سياسية إرادة ليس مؤشرا على بهذا الشكل
 الشأن يف الدميقراطيات هو كما العملية االنتخابية، على والشفافية
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 تعلق ناخب سواء لكل هذا طعنال حق مينح أين كفرنسا الليربالية
 مأخذ أكرب وهو االستفتاء، أو التشريعية باالنتخابات الرئاسية، األمر
 تنظيمه املشّرع اجلزائري يف انتهجه الذي هذا الشكل على يؤخذ

الوطين حتى يف  الطاب  االنتخابات ذات وقانونية شرعية مدى يف للطعن

 .القانون األخري

 الوطين الشعيباجمللس شرتط يف املرتشح إىل ي تووفقا لقانون االنتخابا

ما يلي
(5)

 : 

من هذا القانون  1أن يستويف الشروط املنصوص عليها يف املادة  -

 الدائرة االنتخابية اليت يرتشح فيها.  يف الععضوي ويكون مسجال

 األقل يوم االقرتاع.   سنة على (12)أن يكون بالغا مخسا وعشرين  -

أن يثبت أداءه اخلدمة الوطنية أو -ائرية أن يكون ذا جنسية جز -

 إعفاءه منها.  

 2املنصوص عليها يف املادة  أال يكون حمكوما عليه يف اجلنايات واجلنح -
 باستثناء اجلنح غري العمدية.من هذا القانون الععضوي ومل يرد اعتباره. 

شروط الطعن  هفيونتناول الطعن  شروط قبول: الثاني املطلب

 شروطا موضوعية شروطا شكلية و

اشرتط قانون  الطعن لقبول الشكلية الشروط األول:الفرع 

جيب اجراءات شكلية حتت طائلة البطالن يف حال خمالفتها، حيث  االنتخابات

مرتشِّحا أو حزبا سياسيا مشاِركا يف صاحب صفة أي أن يكون الّطاعـُن 

ن ُيمثِّلهم قانونا االنتخابات التشريعـية بالّدائرة االنتخابية املعـنية أو َم

، على أن يودع بتقـديم وكالة خاصة هلذا الغـرض عـند إيداع الّطعـن

 (48) يف اآلجال احملددة وهي دى كتابة ضبط اجمللس الدستوريلاالعرتاض 

ساعة املوالية إلعالن اجمللس الدستوري النتائج الّرمسية
(6)

.  

يانات أن تتعضمن العريعضة البب كذلك من ضمن الشروط الشكلية

 التالية:



  لياسإجوادي د. ...            نتخابعلى صحة ا دور المجلس الدستوري في الرقابة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (06) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

االسم، اللقب، املهنة، العنوان، التوقي ، وكذا اجمللس الشعيب البلدي أو -2

 الوالئي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة النتخابات جملس األمة،

إذا تعّلـق األمر حبزب سياسي، تسمية احلزب، عنوان مقره، وصفة -1

 .مودع الطعن الذي جيب أن يثبت التفويض املمنوح إياه

 عرض املوضوع والوسائل املدّعـمة للطعن والوثائق املؤيدة له.-1

 املطعوناألطراف وجيب تقديم عريعضة الطعن حبسب عدد -3

ضّدهم
(7)

كما جيب أن يودع الطعن من قبل أحد أصحاب  ،

الصفة املذكورين أعاله مباشرة لدى كتابة ضبط اجمللس 

، وجيب أن يثبت يف اآلجال احملددة يف نظام االنتخاباتالدستوري 

املكلف بإيداع عريضة الطعن التفويض املمنوح إياه إذا مل يكن 

مرتشحا أو ممثال قانونا للحزب السياسي الطاعن وأن تقدم 

يوزع رئيس اجمللس و ،عريضة الطعن باللغة الوطنية الرمسية

الدستوري الطعون على األععضاء املعينني كمقررين
(8)

ويبلغ الطعن  ،

ىل النائب الذي اعرتض على انتخابه وفقا ألحكام الفقرة جبمي  الوسائل إ

 نتخابات.القانون الععضوي املتعلق بنظام االمن  292الثانية من املادة 

 موضوع إن: الطعن لقبول املوضوعية الشروطالفرع الثاني: 

يتعلق بعرض األدلة واحلجج الثبوتية اليت يرتكز عليها الطاعن  لطعنا

كتابة ضبط اجمللس الدستوري ىلإيف عريعضته املقدمة 
(9)

 بطالإل ، وذلك

 .ةانتخابي لتعديل نتائج أو ععضوية

 للنائب القانوني الوض  فحص اىل يهدف الععضوية صحة يف الطعنف

 .االنتخاب نتيجة عن اإلعالن حني إىل الرتشح لطلب تقدميه منذ

 توافر مدى من التحقق إىل يهدف املفهوم بهذا فالطعن ؛وعليه

 وعليه ترشيحه، تاريخ من املرتشح الععضو يف وضوعيةامل الشروط

 مفهومها أضيق الطعن هذا فإن« بسيوني الغين عبد» األستاذ وحسب

االنتخاب نتيجة اىل املوجه الطعن من
(10)

، وبالتالي يعد اعرتاضا مبفهوم 
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 خاللمن  وذلك للناخبني، احلقيقية دةرااإل عنويعرب  171املادة 

 .النتائج وإعالن الفرز عملية يف التشكيك

 قد اجلزائري املشرع نإف االنتخابات نظام من 070 املادة وباستقراء

مرتشح أو حزب  لكل»... :بقوله الفين مبفهومه االنتخابي بالطعن أخذ

...«التصويت عمليات صحة على االعرتاض يف احلق سياسي
(11)

. 

 املشرع رأي واستكشاف للطعن القانونية الطبيعة رؤية بعد

 األخذ أو الطعن بأن القول ميكن الطعن، موضوع حول ياجلزائر

 العمل جيب بل االنتخابات، نزاهة لعضمان يكفي ال الفين مبفهومه بالطعن

 النتائج إعالن غاية إىل الرتشح منذ الععضوية صحة يف بالطعن كذلك

 ارتكب أو الفرتة هذه أثناء أهليته املرتشح لفقد جتنبا أو تفاديا وذلك

اعتباره يرد ومل جناية
 (12)

. 

نتحدث يف هذا املطلب  :جراءاتهإ: ميعاد الطعن والثالث املطلب

 . جراءاتهإعن اآلجال احملددة مليعاد الطعن ثم 

إذا توافرت الصفة يف الطاعن، فإن ذلك  :ميعاد الطعن: الفرع األول

 غري كاف لقبول طعنه بل جيب على الطاعن أن يقدم كل الوثائق

وضوع طعنه م  التربيرات الكافية لتدعيم ملفه، واملستندات املتصلة مب

الدستوري خالل فرتة زمنية حددها  على أن يرف  األمر اىل اجمللس

فيما خيص مهلة ومن قانون االنتخابات،  292 و 218 املشرع يف املاّدتني

 االنتخابات واليت خصت املرتشح من قانون 292املادة  اليت وردت يفالطعن 
سواء يف ععضوية اجمللس الشعيب الوطين أو  ريعيةالتش االنتخابات يف

 ضافة اىل املرتشحني األحزابإ تعضمنت إذ ععضوية جملس األمة املنتخب،

 عملياتكافة  صحة على االعرتاض السياسية الذي هلم احلق كذلك يف
مباشرة  يودعها عادية عريعضة شكل يف طلب بتقديم وذلك التصويت،

 (48) وأربعني مهلة مثاني خالل الدستورياجمللس  ضبط  كتابة  لدى
 الذي النائب الدستورياجمللس  النتائج حيث يشعر املوالية إلعالن ساعة
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 (4) أربعة أجل خالل كتابية مالحظات ليقدم انتخابه على اعرتض
  التبليغ. تاريخ من ابتداء أيام

 من نظام االنتخاب فهي 218املادة  ا فيما خيص اآلجال الواردة يفأّم

 ألنها وردت يف الفصل الراب  يف فقط األمة جملس حي أععضاءمرشختص 

 مرتشح أن لكل حيق حيث ،األمة جملس أععضاء بانتخاب األحكام املتعلقة

اجمللس  ضبط كتابة لدى طعن بتقديم االقرتاع، وذلك نتائج على حيتج

النتائج، بينما  إعالن تلي اليت ساعة  (24)والعشرين األرب  يف الدستوري

كاملة أيام  (3)ثالثة أجل يف الطعون الدستوري يفلس اجمل يبت
(13)

. 

 يف املذكور احملعضر يف يدون هذا األخري احتجاجوفيما خيص تقديم 
 219 املادةوالذي ورد يف نص  28-21 القانون الععضوي من168 املادة

تودع نسخة من حمعضر الفرز و/أو تركيز النتائج فورا حسب على أن 

 خالل اثنتني يف النهائية النتائج يعلن الذي ستوريالداجمللس  لدى احلالة،
، وبالتالي يقدم االحتجاج 210لنص املادة استنادا ساعة  (72) وسبعني

 عالن اجمللس الدستوري النتائج النهائية.إلدى مكتب التصويت قبل 

وبانقعضاء آجال الطعن فإن اجمللس الدستوري يصدر قراره برفض 

ميعاد الطعن وتبني للطاعن  عد فواتالطعن، لكن السؤال املطروح ب

ععضو جملس األمة املنتخب أو ععضو اجمللس الشعيب الوطين أن هناك 

غامعضة يف موضوع الطعن تتعضمن اتهامات غري حمددة ليست  عبارات

فوات امليعاد، حيث يعين  مستندة اىل وقائ  حمددة فإنه ال يقبل منه بعد

موجودة واليت ال مان   ذلك إثارة أسباب جديدة وليس توضيحا ألسباب

امليعاد من قبوهلا بعد
(14)

 . 

ن التفرقة السابقة إ :فوات امليعاد والدفوع املتعلقة بالنظام العام-

تكملتها بتفرقة أخرى بني الدفوع املتعلقة بالنظام العام وغريها من  جيب

الدفوع، إذ أن النوع األول ميكن اثارته حتى بعد فوات ميعاد الطعن، 

 كون الدف  متعلقا بالنظام العام؟ولكن متى ي
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ثارته بعد امليعاد إإن الدف  الوحيد املتعلق بالنظام العام واملمكن 

يقتصر حسب ما استقر عليه قعضاء اجمللس الدستوري على حالة عدم 

توافر شروط الرتشيح يف املرشح الفائز أو يف املرشح البديل، أما الدفوع 

ناء احلملة االنتخابية أو اثناء عملية املستمدة من املخالفات املرتكبة أث

ثارتها بعد فوات إاالقرتاع أو فرز األصوات، فهي ال تعترب كذلك وال ميكن 

ثارته يف إذا كان ذلك من قبيل توضيح وحتديد سبب سبقت إ اّلإامليعاد 

امليعاد
(15)

 . 

اختصاص عدم أهلية النائب أو البديل بصفة الدف  املتعلق  ولعل

جيد تفسريه يف أن املخالفة معناها أن شخصا غري مؤهل بالنظام العام 

قانونا لشغل مقعد يف الربملان وال تنطبق عليه شروط الرتشيح
(16)

. 
من خالل قانون االنتخابات نستنتج  جراءات الطعن:إ: الفرع الثاني

أن االحتجاجات واالعرتاضات أمام اجمللس الدستوري هلا طريقني: طريق 

 ر.مباشر وطريق غري مباش

هذا النوع من الطعون أوال: الطعن املباشر أمام اجمللس الدستوري: 

 292يكون أمام اجمللس الدستوري بطريقة مباشرة استنادا لنص املادة 

من النظام احملدد لعمل اجمللس  37/1من نظام االنتخابات واملادة 

 أو حزب التشريعية لالنتخابات مرتشح الدستوري، حبيث ميكن لكل
 صحة على يف االعرتاض احلق االنتخابات هذه يف ركمشا سياسي
 لدى يودعها عادية عريعضة يف شكل بتقديم طلب التصويت عمليات
املوالية  ساعة (48) واألرب  الثماني خالل الدستورياجمللس  ضبط كتابة

من نظام االنتحاب  218النتائج، اضافة اىل ما ورد يف نص املادة  إلعالن

لس األمة، حيث ميكن ألي مرتشح لععضوية واليت ختص فقط أععضاء جم

. الدستوريجملس األمة تقديم طعن مباشرة لدى كتابة ضبط اجمللس 

)االعرتاضات( عن طريق الفاكس الطعون رسال إوبالتالي ال يقبل اجمللس 

أو الربيد أو أي طريق آخر، وجيب أن تكون العريعضة حمررة باللغة 

ستوريالوطنية وتسجل بكتابة ضبط اجمللس الد
(17)

  . 
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يكون الطعن ثانيا: الطعن غري املباشر أمام اجمللس الدستوري: 

بطريقة غري مباشرة أمام اجمللس الدستوري عن طريق ادراج احتجاج يف 

حمعضر الفرز أو االحصاء على مستوى مكتب التصويت، وهو ما أكدته 

 التنفيذي رقم ملرسوممن ا 12من قانون االنتخاب، واملادة  219املادة 

واملتعّلق بتنظيم انتخاب أععضاء جملس األمة املنتخبني  321–21

وسريه
(18)

واليت ختص فقط انتخابات جملس األمة حيث تؤكد أنه يف حال  ،

وقوع احتجاج يدون يف حمعضر الفرز
(19)

، بعد ذلك مباشرة ترسل نسخة 

من احملعضر فورا اىل اجمللس الدستوري
(20)

    . 

أنه فصل يف موضوع االحتجاج  28-21املالحظ يف قانون االنتخاب 

بني انتخابات جملس األمة وانتخابات اجمللس الشعيب الوطين، فما ورد يف 

التنفيذي  ملرسوممن ا 12من قانون االنتخاب، واملادة  219نص املادة 

خيص جملس األمة فقط، فهو يذكر صراحة مصطلح  321–21 :رقم

فجاء ليشمل  210ادة "احتجاج" يسجل يف احملعضر، أما ما ورد يف نص امل

انتخابات اجمللسني معا، حيث وردت ضمن الفصل الثاني من الباب 

اخلامس حتت عنوان األحكام املتعلقة مبراقبة العميات االنتخابية، حيث 

 كّل جتنب املشرع يف هذه املادة ذكر مصطلح "احتجاج" وركز عن حّق

ابية، أن يراقب مجي  أو ممثله املؤهل قانونا، يف نطاق دائرته االنتخمرتشح 

عمليات التصويت وأن يسجل يف احملعضر كل املالحظات أو املنازعات 

املتعلقة بسري العملية
(21)

. 

 : االستخالف يف عضوية املنتخبنيالثا املبحث

 احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوريالنظام من  12املادة  استنادا لنص

ستوري حماضر نتائج انتخابات يتلقى اجمللس الد، 1821أبريل  21 :ؤرخ يفامل

أععضاء اجمللس الشعيب الوطين املعّدة من طرف اللجان االنتخابية الوالئية 

كما يتلقـى حماضر نتائج  ،وتلك اخلاصة باملواطنني املقيمني يف اخلارج

يدرس اجمللس الدستوري حمتوى هذه و، انتخابات أععضاء جملس األمة

 292و 282بيقا ألحكام املواد احملاضر، ويعضبط النتائج النهائية، تط
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، بعد ذلك من القانون الععضوي املتعلق بنظام االنتخابات 217و 210و

تفتح اآلجال القانونية لتقديم الطعون ممن هلم احلق يف ذلك، واذا اعترب أن 

إلغاء الطعن مؤسس ميكن للمجلس الدستوري تعديل حمعضر النتائج أو 

ة الالزمة إلعادة االنتخاب واستخالف جراءات القانونياالنتخاب، واختاذ اإل

 .  اجمللس الشعيب الوطينيف أو  يف جملس األمة ععضو جديد

 يف الدستوري اجمللس يفصل: األول: الفصل يف الطعن املطلب

 قعضائية كجهة الشأن هذا يف أمامه املرفوعة االعرتاضات أو الطعون
القعضائي باملعنى قرارات يصدر هألّن نظرا حقيقية،

(22)
 يف ترتجم ليتوا ،

 قعضائية جهة عن يصدر ما مثل متاما (Arrêts)بكلمة  الفرنسي النص
 االنتخابات هذه على اجمللس الدستوري إشراف على كدليل حقيقية،
 .انتخابي قاضي بصفته

من ن.م.ق.ع.م.د 22من خالل نص املادة 
(23)

: يوزع رئيس اجمللس 

غ الطعن جبمي  ويبلالدستوري الطعون على أععضاء اجمللس املقررين، 

ليقدم مالحظات كتابية  الوسائل إىل النائب الذي اعرتض على انتخابه

 292املادة وفقا ألحكام  ( أربعة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ،3خالل )

 .من القانون الععضوي املتعلق بنظام االنتخابات

أن اجمللس الدستوري ال يفصل يف الطعن إال  292ومن خالل املادة  

طاء فرصة للمرتشح املطعون يف ععضويته لتقديم مالحظات بعد اع

( أربعة أيام تبدأ من تاريخ التبليغ وهي ضمانة منحها 3)كتابية خالل 

للنائب املرتشح علها تكون أدلة مقنعة للمجلس بصحة اجمللس يف نظامه 

 ععضويته وابطال الطعن ضده.

لقانون وا 89-79واألمر  امللغى 21-07القانون  تعامل كل منوقد 

اجمللس  فصل كيفية م  الطريقة بنفس 28-21والقانون  21-82

 بالبساطة تتميز كانت إن واليت أمامه، املطروحة املنازعات يف الدستوري
 كتابة لدى تودع عادية بعريعضة اكتفى حيث إجراءاتها، يف السهولةو

 اليت الرئاسية دون فقط التشريعية االنتخابات يف الدستوري اجمللس



  لياسإجوادي د. ...            نتخابعلى صحة ا دور المجلس الدستوري في الرقابة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (11) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 داخل احملعضر املوجود يف االحتجاج إدراج هو و آخر، بإجراء خصها
 املوضوعية الّظروف توّفر ال أخرى جهة من فإّنها التصويت، مكتب
 االقرتاع، عملية على الدستوري اجمللس رقابة من املرجو اهلدف لبلوغ

 لرف  املشرع منحها اليت العضيقة املواعيد ناحية من خاصة
 النتائج إلعالن املوالية ساعة  (48)أربعون و مثانية فمهلة االحتجاجات،

 خرق على إثبات أدلة من جيب ما وجتمي  طعن إلعداد كافية ليست
 اخلرق حاالت تعددت إذا خاصة التصويت، عملية خالل القانون
 املعين للنائب منح الذي أيام (04) أربعة موعد نإ ثم النزاع، موضوع

 ال قد ضّيق، جّد كذلك يعترب همالحظات بتقديم عليه، للرد باالحتجاج
 كانت وإن خاصة االحتجاجات كل على طالعاال من النائب يتمكن

 إما للفصل بها الدستوري اجمللس القانون قيد اليت املهلة نإ كثرية، ثّم

 النتائج حمعضر صياغة بإعادة أو حوهلا، املتنازع التصويت عملية بإلغاء
سواء ما ورد يف  ،جدا قصرية لةمه هي قانونيا، املنتخب املرتشح وإعالن

 إذا األمة، حيث املتعلقة بععضو جملس 212أو ما ورد يف املادة  292املادة 
 إما معلل قرار ميكنه مبوجب مؤسس الطعن اجمللس الدستوري أن اعترب

 وأن احملرر النتائج حمعضر يعدل أن وإما عليه احملتج االنتخاب يلغي أن
اجمللس  طرف من إلغاء االنتخاب حالة يف ،الشرعي الفائز نهائيا يعلن

  تاريخ من ابتداء أيام (8) مثانية أجل يف آخر انتخاب الدستوري، ينظم
 .  بالداخلية الوزير املكلف إىل الدستورياجمللس  قرار  تبليغ

 عن فتتميز الرئاسية االنتخابات يف التصويت عملية يف املنازعة أّما

 اجملال ترك حبيث معينة، مبواعيد املشرع للطاعن تقييد بعدم سابقتها

 لالقرتاع النهائية النتائج إلعالن القصوى املدة حدود يف مفتوحا

الرئاسي
(24)

 جهة من بّسط كما جهة، من هذا أيام  (10)عشرة وهي ،

 بفرض وهذا الدستوري اجمللس إىل الطعن إيصال يف كيفية أخرى
 على ونالّطع رف  يسّهل وهو ما الربق، بواسطة إخطاره ضرورة
 لدى كتابة العريعضة إيداع فيها يتعني اليت التشريعية االنتخابات خالف



(10) 

 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 يف للبالد النائية املناطق على يتعذر قد ما وهو ،الدستورية اهليئة ضبط
 .القانون حّدده كالذي قصري زمين ظرف

 عدم هو اجملال، هذا يف االنتخابي الّتشري  على يؤخذ ما أن غري
 قبل االحتجاجات يف الفصل ضرورة على حيةصر وبصورة املشّرع نص
 االنتخابات يف كما هو األمر بعدها، وليس الّنهائية الّنتائج إعالن

إىل أوضاع  يؤّدي قد الّنتائج إعالن بعد فيها الفصل أن حيث ،الّتشريعية

 حالة يف السياسية، احلياة يف كبري اضطراب عنها يتمخض خطرية جّد
 يقصي بشكل التصويت عملية إلغاء أفعضى االحتجاج إىل إذا ما

 املشرع إىل ذلك مثلما تفطن فائزا، أعلن قد يكون الذي املرتّشح
 االنتخابات. قانون يف الفرنسي

 من سهو جمّرد هذا أن هل هو: هنا طرحه يستوجب الذي والسؤال

 أن أم الطعن؟ لقبلية العّضمين الّفهم إىل تذهب نيته أن أم املشرع، قبل

 املبدأ حيث من ألنه يستبعد نظرا ذلك على للنص داعيا ير مل املشّرع

 شكل أو حجم كان مهما الرئاسية االنتخابية العملية إلغاء إمكانية

 ينّص مل ألنه نظرا نغّلبه الذي التفسري وهو بشأنها؟ الطعون املرفوعة
 االنتخابات يف االقرتاع عملية إمكانية إلغاء على واحدة مّرة ولو

 .التشريعية االنتخابات يف الشأن هو كما الرئاسية

 الوطين: الشعيباجمللس  العضوية يف : استخالفالثاني املطلب

الوطين  الشعيباجمللس  يفحالة النائب  عملية االستخالف يف هذه احلالة

باألحكام  اإلخالل دون 28-21من القانون الععضوي  282متها املاّدة ظن

 شغور بعد النائب تخلفيس املفعول السارية والتشريعية الدستورية

 اإلقصاء أو له قانوني مان  حدوث أو االستقالة أو الوفاة بسبب مقعده
 لسلمجا يف ععضوية أو احلكومة يف ععضو وظيفة قبوله بسبب أو

 يف املنتخب األخري املرتشح بعد مباشرة املرتب الدستوري باملرتشح
 املتبقية. النيابية الفرتة خالل خيلفه الذي القائمة

 ،يف اجمللس الشعيب الوطين ل ذلك قرار يتعلق باستخالف نائبومثا

من القانون الععضوي  282حيث و اعتبارا أنه مبقتعضى أحكام املادة 



  لياسإجوادي د. ...            نتخابعلى صحة ا دور المجلس الدستوري في الرقابة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (11) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

املتعلق بنظام االنتخابات املذكور أعاله، يستخلف النائب بعد شغور 

مقعده بسبب الوفاة، باملرتشح املرتب مباشرة بعد املرتشح األخري املنتخب 

مة االنتخابية الذي يعوضه خالل الفرتة النيابية املتبقيةيف القائ
(25)

. 
واعتبارا أنه بعد االطالع على إعالن اجمللس الدستوري وعلى قائمة 

مرتشحي اجلبهة الوطنية اجلزائرية بالدائرة االنتخابية املشار إليها أعاله، 

 تبني أن املرتشح املرتب مباشرة بعد املرتشح األخري املنتخب يف هذه

 عبد الوهاب بن سي عَمار. القائمة هو املرتشح

يقرر استخالف النائب نوار بلعطار بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، 

 عبد الوهاب بن سي عمار. باملرتشح

يف هذه احلالة  العضوية يف جملس االمة: : استخالفاملطلب الثالث

 هعلي حيث تنصحالة االستخالف النائب يف جملس األمة املنتخب فقط، 

 يف منتخب ععضو مقعد شغور حالة يفمن قانون االنتخابات  132 املاّدة
 أو باحلكومة ععضو وظيفة يف التعيني أو الوفاة بسبب األمة جملس
 قانوني مان  أي أو أو اإلقصاء االستقالة أو الدستوريباجمللس  ععضو
 الستخالفه. انتخابات جزئية إجراء يتم آخر

حيدد قانون ععضوي شروط -الشغورحالة –وبالتالي يف هذه احلالة 

وهي عملية خترج من إطار احلكم االنتقالي  استخالف ععضو جملس األمة،

بالنسبة للمنتَخِبني وللسلطة التنظيمية  211وختعض  وجوبا حلكم املادة 

مبفردها اليت تعود لرئيس اجلمهورية فيما يتعلق باملعّينني، إذ بالرجوع إىل 

فيات استخالف املقاعد الشاغرة و إمنا أحال الدستور ال جند نّصا حيدد كي

ذلك على القانون الذي بدوره اقتصر على االستخالف الذي خيّص املقاعد 

اخلاصة باملنتَخِبني دون املعّينني احرتاما ملبدأ الفصل بني الشاغرة 

السلطات
(26)

. 

كان املؤّسس الدستوري استعمل مصطلح االستخالف يف  وإذا

الدستور، إال أنه جيب عند التطبيق البحث عن  من 211و 282 املادتني

وري هذا املصطلح للوقوف على ؤسس الدستق الذي أورد فيه املالسيا

 .معضمونه



(15) 

 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

االنتخاب يف  مبوجبه اجمللس الدستوري ومثال ذلك القرار الذي ألغى

إحدى الواليات، وقعضى بإعادة تنظيم االنتخاب يف الوالية املعنية يف 

اآلجال القانونية
(27)

 . 

-الفقرة الثالثة 11النقطة األوىل و 11واعتبارا أنه مبوجب املادتني  -

ظام املتعلق بنالععضوي من القانون الرابعة والفقرة -الشطر األول

حتادها يف املوضوع، ميكن املرضى املوجودون االنتخابات، مأخوذة جمتمعة ال

 باملستشفيات ممارسة حق التصويت بالوكالة بعقد حمرر أمام مدير

املستشفى، كما ميكن األشخاص املوجودون خارج الرتاب الوطين، 

 التصويت بالوكالة على أن يتم إعدادها بعقد حمرر أمام املصاحل القنصلية،

واعتبارا أن الوكالتني املتنازع فيهما، حررت إحداهما بسبب أن الوضعية 

الصحية للموكل ال تسمح له باحلعضور لكونه مريض يعاجل يف املستشفى 

، وحررت الثانية 11دون إرفاقها مبا يثبت ذلك خالفا ملا تستوجبه املادة 

 11بسبب "الغياب خارج الرتاب الوطين"، دون مراعاة مقتعضيات املادة 

فقرة الرابعة من القانون الععضوي املتعلق بنظام االنتخابات، مما يتعني 

من  1فقرة ال 237اعتبار الوكالتني باطلتني، واعتبارا أنه مبوجب املادة 

القانون الععضوي املتعلق بنظام االنتخابات، ينظم انتخاب آخر يف أجل 

 ( أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار.80مثانية )

8 

لدستوري يف جمال الوظيفة اليت ميثلها اجمللس ا ؛من خالل ما تقدم

القعضائية، اليت تراقب  ةنتخابات، جعلت منه اجلهاز القعضائي أو اهليئاال

رئاسية نتخابات الراطي عن إرادة الشعب، سواء يف االتعبري الدميقعملية ال

على صحة وسالمة هذه  ، فهو يعملستفتاءاالأو التشريعية أو عملية 

والفصل يف الطعون  نتخابية، إىل غاية إعالن نتائجهاالعمليات اال

، وهذه املهمة خوهلا له الدستور يف البعض من مواده، وكذا بيةنتخااال

النتخابات، وضمان حق االنتخاب يرتكز على ععضوي املنظم لالقانون 

بني املرتشحني واملساواة كحرية الناخب أثناء ممارسته حلقه  :مبادئ أساسية

وفتح إمكانية  وشفافة، والناخبني وسري االنتخابات بطريقة نزيهة



  لياسإجوادي د. ...            نتخابعلى صحة ا دور المجلس الدستوري في الرقابة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (16) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

الطعن يف كل ما يتعلق بإجراءات تنظيم العملية االنتخابية وخاصة 

أمام  املؤقتة والنهائية وفق التعديل الدستوري اجلديد نتائجالاإلعالن عن 

م  املبادئ املرتبطة حبق  متوافقةحتى تكون  الرقابية املختصة،األجهزة 

ضرورة وكذا  ة،شروعياحرتاما للقواعد الدميقراطية ومبدأ املاالنتخاب 

بعد خصوصا باحلياد والصرامة والشفافية الدستوري اجمللس أععضاء حتلي 

روط اليت أقرها املؤسس الدستوري حول الععضوية يف التعديل األخري الش

يوم كاملة سنة  (38)املتعلقة ببلوغ املرتشح سن أربعني  203يف املادة 

سنة  (22)تعيينهم أو انتخابهم، والتمت  خبربة مهنية مدتها مخس عشرة 

 مهنة على األقل يف التعليم العالي يف العلوم القانونية، يف القعضاء، أو يف

 حمام لدى احملكمة العليا أو لدى جملس الدولة أو يف وظيفة عليا يف الدولة.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 

 الناخبة اهليئة استدعاء املتعضّمن 1976 جوان 3 :يف درالصا 22-76 :األمر رقم نظرا( 1)
 يف االنتخابية الوطنية اللجنة هذه أنشأ والذي الوطين امليثاق حول االستفتاء وتنظيم

 جوان 04 يف الّصدر 45 العدد ج.ج.ر.ج .مؤقت بشكل ولكن منه التاسعة املاّدة
1976. 

التجربة الدستورية يف اجلزائر، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية،  حمفوظ لعشب:( 2)

 .23م، ص1882اجلزائر، 

(3)  MAHIOU, AHMED, Cours de contentieux administratifs, t.1. et t.2., 2e 
éd., Alger, OPU, 1981., p. 53. 

 ج.ج.ر.ج االنتخابات، قانون املتعضّمن 1980 أكتوبر 25 يف الّصادر 80-80انون قال 4))
 .1980أكتوبر 28 يف الّصادر  44 العدد

ذو القعدة  11املؤرخ يف  16-10 :رقم الععضوي القانونمن  71وفقا لنص املادة  (5)

املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة الرمسية العدد  1821غشت  12افق لـ هـ املو2319

 بنظام االنتخابات. يتعلق (1821السنة  28

 واملنشور عرب موقه الرمسي: 1821مايو  7بيان اجمللس الدستوري املؤرخ يف :انظر (6)

http://www.conseil-constitutionnel.dz/communique_ar.htm 

 1821أبريل  21 :ؤرخ يفلس الدستوري املل اجملالنظام احملدد لقواعد عم من 28 املادة( 7)

 .(1821مايو  1املؤرخ يف  ،11العدد املنشور يف اجلريدة الرمسية للجمهورية )

 .لس الدستوريل اجملمن النظام احملدد لقواعد عم 22املادة  (8)

 عه االلكرتوني:قمو واملنشور على 1821مايو  7املؤرخ يف اجمللس الدستوري بيان( 9)

http://www.conseil-constitutionnel.dz/communique_ar.htm 
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 شهادة لنيل مذكرة اجلزائر، يف االنتخابية العملية على الرقابة آليات :شوقي متام يعيش( 10)

 .71-71 الصفحة ،1887-1880 بسكرة، جامعة ،ريماجيست

 بنظام واملتعلق 82/30/8311 يف املؤرخ 13-11 القانون من 171 املادة نظرا (11)

 .  االنتخابات

 .الذكر السالف 13-11 القانون من 32 املادة نظرا( 12)

 .28-21 الععضوي املنظم لالنتخابات قانونالمن 131 املاّدة  (13)

(14) Décision n° 68-537/538 AN du 28 novembre 1968. www.conseil-
constitutionnel.fr. 

(15) Décision 73-686 / 687 du 5 Juillet 1973. grande décision n° 
20.www.conseil-constitutionnel.fr. 

، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، حسني عثمان: الرقابة على صحة ععضوية الربملان (16)

 .117ص، 2778اإلسكندرية، 

 مرج  سابق. 8318مايو  7يان اجمللس الدستوري املؤرخ يفبانظر ( 17)

 هـ2313 حمرم 12 :املؤّرخ يف 321–21 :التنفيذي رقم ملرسوممن ا 12 تنص املادة( 18)

واملتعّلق بتنظيم انتخاب أععضاء جملس األمة املنتخبني  1821 ديسمرب 7لـ: املوافق 

 20 املادة يف ذكورملا حملعضرا األخرية يف هذه تدون احتجاجات قدمت "إذا:على وسريه

 ". أعاله

 يف يدون هذا األخري احتجاج وقوع حالة يفأنه " 28-21قانون  127 من تنص املادة( 19)
 . "القانون الععضوي هذا من   168 املادة يف املذكور احملعضر

إىل اجمللس  فورا احملعضر من نسخة على "ترسل 28-21من قانون  210 املادةتنص ( 20)

 ساعة". (72) وسبعني خالل اثنتني يف النهائية النتائج يعلن ذيال الدستوري

 االنتخابية دائرته نطاق يف املؤهل قانونا أو ممثله مرتشح لكل حيق: "168تنص املادة ( 21)
 اليت القاعات يف مجي  األصوات وتعداد األوراق وفرز التصويت مجي  عمليات يراقب أن

 املتعلقة بسري املنازعات أو املالحظات كل حملعضرا يف وأن يسجل العمليات هذه بها جتري
 ."العمليات

 .28-21من القانون الععضوي  1/ف292واملادة  212املادة  (22)

يوزع رئيس اجمللس الدستوري الطعون على من ن.م.ق.ع.م.د على:  22تنص املادة  (23)

رتض على ويبلغ الطعن جبمي  الوسائل إىل النائب الذي اع ،األععضاء املعينني كمقرري

 .انتخابه وفقا ألحكام القانون الععضوي املتعلق بنظام االنتخابات

 .املتعلق بنظام االنتخابات 28-21من القانون الععضوي  230املادة  (24)

 .1821فرباير  18 املوافق 2311ربي  األول  19مؤرخ يف 21/ ق.م د/82رقم  قرار( 25)

جديد اجلزئي األول ألععضاء جملس األمة ية ألحكام الدستور املتعلقة بالتريمذكرة تفس (26)

 ، انظر: الرئيس / سعيد بو الشعري املعينني: قدمها عن اجمللس الدستوري

http://www.conseil-constitutionnel.dz/memoire_ar.htm. 

يناير  12الموافق  0240محرم عام  01مؤرخ في  01/ ق. م د /  10القرار رقم ( 27)
 .5101سنة 

http://www.lexinter.net/JPTXT2/duroure_c_mirtin.htm
http://www.lexinter.net/JPTXT2/duroure_c_mirtin.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/memoire_ar.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-10-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-10-1.htm


 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (16) 1106ديسمبر –(01)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 نطاق الحصانة الجزائية للموظف الدولي
 مغزي شاعة هشامأ.                                                    

 تامنعستلالمركز الجامعي 
S 

واطنني واألجانب ال متارس الدولة اختصاصها القعضائي استثناًء عن امل 

اجلزائي على املوظفني الدوليني املتواجدين على إقليمها، بسبب ما يتمتعون به من 

دون تطبيق القانون يف جوانبه اإلجرائية على املتمت  من حصانة جزائية، واليت حتول 

انة اجلزائية اليت يتمت  بها كبار مقدار احلص إّنمداها يتفاوت عموديًا، إذ  بها؛ غري أّن

املوظفني الدوليني )فهي رمسية وشخصية، بل ميكن أن تطال أسرهم( ليس هو نفسه 

 بالنسبة لباقي املوظفني الدوليني )حصانة وظيفية رمسية فقط(.

 ها تشمل كّلاألصل أّن ا النطاق املوضوعي للحصانة اجلزائية فإّنأّم 

تعمال للحصانة الذي يرتب آثارًا قانونية كرف  تلك السلوكات ما ال يشكل إساءة اس

ما تؤدي  )كقوانني املرور(من القوانني  ..، وم  هذا فإّن.احلصانة أو املساءلة اجلنائية

التنسيق بني إىل  خمالفتها إىل املساس باألمن والسالمة العامة ما يدف  الدول واملنظمات

 .ف الدولي وحصاناتهخطورة املخالفة واحرتام الصفة الدولية للموظ

وال يوجد بني مصادر احلصانات الدولية ما يرغم املوظف الدولي على  ؛هذا 

اإلدالء بشهادته أمام احملاكم الوطنية لدول االستقبال، لكون اإلعفاء من أداء الشهادة 

    يتفرع عن احلصانة القعضائية.
Le Résumé: 

L’Etat, à l’exception des citoyens et des étrangers, n’exerce pas sa 

compétence juridictionnelle pénale sur les fonctionnaires 

internationaux résidant sur son territoire, en raison de l’immunité 

pénale dont ils jouissent alors empêchant l’application de la loi 

procédural sur eux. Toutefois sa dimension se progresse  

verticalement; le contenu de l’immunité pénale réservées aux hauts 

fonctionnaires internationaux (étant officielle et personnelle voire 

même touchant leurs familles) ne ressemble pas à celui des autres 

fonctionnaires (immunité fonctionnelle et officielle). 

S’agissant de domaine objectif de l’immunité pénale, elle regroupe 

tous les  comportements à l’exclusion de ceux qui constituent un 

abus d’immunité, ayant des effets de droit comme la levée de 

l’immunité ou la poursuite pénale…, toutefois il existe des lois 

comme le code la route qui prévoit que sa violation transgresse la 

sécurité et la sûreté publique ce qui oblige les Etats et les 
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organisations à coordonner entre la gravité de l’infraction d’une 

part et l’observation de l’internationalité et l’immunité du 

fonctionnaire de l’autre part. 

Dans cette perspective, le droit international régissant les 

immunités n’oblige pas le fonctionnaire international de témoigner 

devant les juridictions nationales de l’Etat d’accueil, car le 

témoignage constitue une application de l’immunité 

juridictionnelle.   

 
صار للمنظمات الدولية شخصية قانونية دولية تعضاهي بها  

ها بدون إقليم وإمنا هلا مقر يف دولة ما؛ وجند بني أروقة تلك الدول، غري أّن

املنظمات أشخاصًا طبيعية تعضطل  مبهام خمتلفة، وبينهم جند موظفني 

دوليني توكل إليهم مهام إدارية أو فنية لتسيري شؤون املنظمة الدولية، 

من خالل  يت ال ُيتصور أن حتقق أهدافها وتنجز وظائفها املنوطة بها إاّلال

 أجهزتها اليت يعد املوظف الدولي عصب استمرارها.

املوظف الدولي هو ذلك الشخص الطبيعي الذي يتفرغ  إّن 

خلدمة منظمة دولية قصد حتقيق أهدافها، ُيشرف عليه أحد أجهزتها، 

اتفاقية دولية؛ وهو من تتطل   وخيعض  إىل نظام قانوني منحدر من

املنظمة الدولية أن يؤدَي مهامه يف استقالل وطمأنينة؛ من أجل ذلك 

سعى اجملتم  الدولي إىل إحاطته حبصانة حتول دون تطبيق اجلوانب 

 عنه الدول السيما دولة املقر. فعضال أن حتيفاإلجرائية للقانون، 

تمت  بها تدل على مركز أو وضعية ي-بوجه عام–واحلصانة  

الشخص، ال يتأثر من خالهلا بأي شيء كالقانون مثال، فيكون بفعضل 

بعيدًا عن املقاضاةالوضعية تلك 
(1)

؛ ويف املعنى العضيق ينصرف مصطلح 

احلصانة إىل إعفاء األفراد من التزام أو مسؤولية بإعفائهم من تطبيق 

القواعد العامة يف املسائل القعضائية أو املالية
(2)

. 

احلصانات الدولية ومن بني 
(3)

االتفاقي أحاط القانون الدولي 

املوظفني الدوليني حبصانة جزائية حتى ال ُيعضار من خالهلا داخل الدولة 

املستقبلة، ولو كان ذلك قانونيًا يطبق على غريه؛ فبها ُتغل يد الدولة من 
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القعضائية يف اجملال اجلزائي بشكل استثنائي واختصاصاتها ممارسة سلطاتها 

 ى أولئك املوظفني الدوليني.عل

 اصة وأّنوخباملسألة تقتعضي التفصيل والتحليل،  غري أّن 

املوظفني الدوليني ليسوا سواء يف مراتبهم ما يدعو إىل معرفة النطاق 

الشخصي للحصانة اجلزائية، أي مقدار احلصانة اجلزائية ومداها 

 مي إليها.كٌل حسب الفئة اليت ينت –بشكل عمودي-للموظفني الدوليني 

ومن الناحية األفقية للحصانة اجلزائية )إن جاز التعبري( جند  

باملععضالت القانونية -يف جمال التطبيق-النطاق املوضوعي هلا، وهو حمفوف 

-حسب اجملال الذي تستغرقه تلك احلصانة؛ فقد يتمسك املوظف الدولي 

لية حبصانته اجلزائية يف مواجهة لوائح وقوانني داخ-وكذلك منظمته

كقوانني املرور؛ أو حني حتول تلك احلصانة دون إرغامه على أداء فعل 

يندرج ضمن االختصاص القعضائي اجلزائي )الشهادة(؛ ومنه يكون لزاما 

 التوقف عند النطاق املوضوعي للحصانة اجلزائية.

مما فات نعرض خالل هذا املقال احلصانة اجلزائية للموظف الدولي من 

 حدودها املوضوعية، يف مبحثني هما:حيث مداها الشخصي و

 املبحث األول: املدى الشخصي للحصانة اجلزائية الدولية.

 املبحث الثاني: احلدود املوضوعية للحصانة اجلزائية الدولية.     

املبحث األول: املدى الشخصي للحصانة اجلزائية
 

 الدولية.

منهم(  اصة األجانبوخبالنظام القانوني للموظفني الدوليني ) يعّد

والعريف، مبا فيه نظام احلصانات  االتفاقي جزءًا من أحكام القانون الدولي

واملزايا، بذلك خيتلف أولئك املوظفون عن باقي األجانب يف دولة املقر، 

من نشاطه املصلحة اخلاصة به،  ففي الوقت الذي يستهدف األجنيب

نظمة الدوليةنشاط املوظف الدولي إىل النف  العام العائد إىل امل يوجه
(4)

 ،

  وهو ما يشكل أساس احلصانات الدولية.

املوظفون الدوليون، حسب مراتبهم،  تومن ناحية أخرى، يتفاو

يف احلصانات واملزايا الدولية، باإلضافة إىل املهام والسلطات؛ فاملنظمات 

الدولية على اختالفها تكاد ال خترج عن طائفتني من املوظفني الدوليني، 
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تعضم الكتبة والعمال  اليتوفة ثالثة ذات طبيعة خاصة، م  وجود طائ

وال يتمت  أفراد هذه الفئة عادة بأية حصانة .واملستخدمني..
(5)

. 

ولقد فرضت طبيعة عمل اهليئة الدولية التمايز بني الفئات؛ إذ 

ختتلف فئات املوظفني املدنيني الدوليني يف املنظمات الدولية العاملية أو 

املتخصصة عن املوظفني يف اهليئات القعضائية كاالت الواإلقليمية، أو 

 الدولية، لكنها تتقاط  يف احلصانات واملزايا الدولية.

ئية ختتلف يف مداها الشخصي، حبيث جيب التمييز زااجل ةاحلصان إّن

بني كبار املوظفني )األمني العام ومساعديه أو نوابه وكذلك القعضاة 

الذين يعضاهون أعلى درجات السلك  ..(.احملكمة وومسجل واملدعي العام 

باقي املوظفني وبنيالدبلوماسي اخلارجي، 
(6)

    ذلك كما يلي: .

احلصانة اجلزائية للفئة األوىل من املوظفني  املطلب األول:

هذه الفئة كبار املوظفني الدوليني مثل األمني العام  تعضّم الدوليني:

ومساعديه أو نوابه
(7)

ة، وهم ذوو الدرجات القيادي
(8)

، وتعضم أيعضًا قعضاة 

احملاكم الدولية وشاغلي وظائف اإلدارة العليا فيها
(9)

؛ وميثل الرئيس 

اإلداري األول أعلى هرم السلم اإلداري الدولي؛ وجنده غالبًا أمينًا عامًا أو 

 أو رئيسًا تنفيذيًا أو غري ذلك. مديرًا عامًا،

يازات ( من االتفاقية املتعلقة بامت2/2/9وقد نصت املادة )

الرئيس ''مصطلح على:" يعين  2739وحصاناتها سنة املتخصصة الوكاالت 

املسؤول التنفيذي الرئيسي للوكالة املتخصصة املعنية سواء  ''التنفيذي

 كان مديرًا عامًا أو غري ذلك".

فمثال هيئة األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة 

تسوية منازعات االستثمار لديها التعاون اإلسالمي وكذلك املركز الدولي ل

أمينًا عامًا
(10)

؛ كما قد يكون يف أعلى اجلهاز اإلداري مديرًا عامًا
(11)

وهذه  

احلالة كثرية يف الوكاالت الدولية املتخصصة
(12)

؛ وميكن أن جند مصطلح 

)رئيس( كما هو شأن البنك الدولي لإلنشاء والتعمري
(13)

حتاد اال وإن، هذا 

رئيس اللجنةاألمانة العامة ويرتأسها لت حمل اإلفريقي لديه جلنة ح
(14)

وأيًا ...
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من  املسؤول اإلداري األول لدى املنظمة الدولية يعّد كانت التسمية فإّن

للفئة األوىل وهي فئة كبار املوظفني وإىل جانبه نوابه املكونني بني 

ومساعدوه
(15)

 أو ممثلوه. 

 ةدولية دائما عن القعضاء الدولي واملشكل يف هيئات قعضائية أّم

فتعضم الفئة األوىل من املوظفني الدوليني يف املركز القانوني، ومنهم أقل 

حملكمة العدل  يمن النظام األساس (27)من ذلك؛ ولقد نصت املادة 

أععضاء احملكمة يتمتعون لدى مزاولة أعماهلم يف احملكمة  "أّن الدولية على:

أصبح قعضاة  2731ونيو ي 11باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية"، ومنذ 

احملكمة بصفة عامة يتمتعون بامتيازات وحصانات وتسهيالت وصالحيات 

رؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى جاللة ملكة هولندا
(16)

. 

ومل يقتصر التمييز داخل دولة املقر بل أوصت اجلمعية العامة 

ي يف بلد آخر لألمم املتحدة بعد إقرار االتفاق السابق:"...إذا كان القاض

غري بلده كي يكون بصورة دائمة حتت تصرف احملكمة، فينبغي أن متنح له 

االمتيازات واحلصانات الدبلوماسية خالل فرتة إقامته هناك"
(17)

؛ إضافة 

مسجل احملكمة بذات احلصانات واملزايا دونًا عن باقي  دإىل ذلك يستفي

املوظفني الدوليني لدى احملكمة
(18)

 . 

ر املوظفني الدوليني يف احلاالت اخلاصة أولئك ويصنف م  كبا

املوظفون الدوليون امللحقون يف عداد قوات األمم املتحدة حلفظ السالم، 

الذين ترسلهم اهليئة إىل مناطق النزاع، وحيتفظ هؤالء بصفة املوظفني 

هؤالء املوظفني الدوليني يتمتعون باالمتيازات واحلصانات  الدوليني؛ إّن

، 2731مبوجب اتفاقية امتيازات وحصانات األمم املتحدة املقررة هلم 

املمثل اخلاص لألمني العام والقائد العسكري العام  وتعضم الفئة األوىل

للقوة ورئيس الشرطة املدنية وكبار املوظفني الدوليني املعاونني هلم
(19)

؛ 

وهذه الفئة متنح ذات احلصانات املمنوحة األمني العام لألمم املتحدة، مبا 

( من االتفاقية املتعلقة بقوات 12فيها اجلزائية، وذلك حسب املادة )

(20)2729الطوارئ الدولية املرسلة إىل مصر عام 
. 
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يف احلصانات -املركز القانوني لألمني العام ومساعديه يساوي إّن

يف أعلى مراتبهم، وهو ما يؤدي إىل الدبلوماسية أععضاء البعثة -واملزايا

من اتفاقية فيينا العالقات الدبلوماسية املربمة ( 12/2تطبيق املادة )

، واليت جاء فيها:" يتمت  املبعوث الدبلوماسي باحلصانة 2712سنة 

القعضائية فيما يتعلق بالقعضاء اجلنائي للدولة املعتمد لديها"
(21)

، وهي 

 مادة صاحلة التطبيق على الفئة األوىل من املوظفني الدوليني.   

أن احلصانة الدبلوماسية اليت ينبغي ي بيوحاملقال على إطالقه و

أن يتمت  بها كبار املوظفني الدوليني تطابق حصانة املبعوث الدبلوماسي 

من اتفاقية فيينا  19الذي يناظره، واليت من أهمها ما جاء يف نص املادة 

من االتفاقية ألفراد  17حيث أقرت احلصانات الواردة يف املادة  2712

اسي، واألمر نفسه لدى األمني العام ومن يف أسرة املبعوث الدبلوم

مرتبته
(22)

 األمر حيتاج إىل التدقيق. ، غري أّن

املسألة بالتعادل وليست بالتطابق التام، فبإجراء معادلة يف  إنإذ 

املبعوث حصانة اجلنائية جندها عند الفئة األوىل تقرتب من احلصانة 

 للفئة األوىل يف: ، لكن ختتلف األخرية عن تلك املمنوحةالدبلوماسي

 املقررة للدبلوماسي ال –ومنها اجلنائية–احلصانة القعضائية

تعفيه من قعضاء دولة اإلرسال
(23)

يف الوقت الذي ال توجد  

دولة إرسال يف حالة احلصانات الدولية
(24)

، وهو ما يقابله 

بالنسبة لنواب ومساعدي األمني العام التنازل عن احلصانة أو 

 العام ومن يساويه فمساءلته ال رفعها عنهم، وعن األمني

تكون إال من قبل اجلهاز السياسي )التنفيذي يف املنظمة 

الدولية(
(25)

. 
  ختوف الدولة املستقبلة للبعثة من خطر املعاملة باملثل

واالنتقام ال جيد مقابال له يف احلصانات الدولية
(26)

  . 
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متاثل احلصانات اجلزائية للفئة األوىل، وإن كانت  ومن ذلك فإّن

تلك املمنوحة للمبعوث الدبلوماسي من ناحية املوضوع، فهي ختتلف يف 

العناصر اليت تفرضها طبيعة الشخص الدولي الذي يتبعه كالهما، 

 الدولة واملنظمة الدولية.

املوظفني الثانية من  للطائفة احلصانة اجلزائية املطلب الثاني:

وليني الذين ميارسون هذه الفئة طائفة املوظفني الد وتعضّم الدوليني:

أعماال هلا طاب  فين، ويكون عملهم حتت رئاسة كبار املوظفني الدوليني
(27)

 ،

الشرحية األوس  من بني املوظفنيويشكلون 
(28)

مقارنة بالطائفة األوىل،  

ويطلق عليهم طائفة املوظفني الدوليني املهنيني
(29)

، وهي ختعض  لرقابة 

 الفئة األوىل.

املوظفني الدوليني تؤكد عدم التساوي  وجود هذه الفئة من إّن

مدها لدى الفئة األوىل وظيفي  إّنيف احلصانات الدولية بني الفئات، حيث 

ا الفئة األخرى فتتمت  وشخصي ويطال حتى أزواجهم وأوالدهم؛ أّم

جبملة من احلصانات واملزايا العضرورية ألداء عملها الرمسي
(30)

ها ، أي أّن

ي فقط، ومرد التمييز إىل املسؤوليات املمنوحة رهن باجملال الوظيفي الرمس

الدولية املمِثلة مصادر احلصانات واملزايا  تلكل فئة؛ ولقد ذكرت االتفاقيا

الدولية أن ختتار اهليئة الدولية القدر الالزم من املوظفني الدوليني
(31)

 ،

األمني العام للهيئة الدولية يعضطل  بتحديد الطوائف والفئات اليت  وأّن

  باحلصانات ومقدار التمت  بهاتتمت
(32)

   . 
حبصانة جزائية املوظفون الدوليون من هذه الفئة يتمت  و

تقتصر فقط على ما يصدر عنهم بصفتهم الرمسية
(33)

، يف حني إذا كانت 

املخالفة بصفتهم الشخصية خعضعوا لإلجراءات القانونية كأنهم ال 

حيملون الصفة الرمسية
(34)

 . 

جامعة من اتفاق املقر بني  / أوال(12)ادة امل -مثال-ولقد نصت 

الدول العربية ومجهورية مصر العربية
 

على أن: "يتمت  موظفو األمانة 

العامة جلامعة الدول العربية بصرف النظر عن جنسياتهم ووفقا ألحكام 
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املادة التاسعة عشرة من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية 

انة القعضائية فيما يتعلق بأعماهلم الرمسية اليت احلص -باملزايا التالية:

 تدخل يف نطاق وظائفهم".

من اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة التعاون  (27)املادة ا أّم

)املؤمتر اإلسالمي( على متت  األمني العام وموظفي  2791اإلسالمي 

ر املنظمة باحلصانات واالمتيازات اآلتية:")أ( احلصانة القعضائية عما يصد

 حظ أّنخ تعينهم يف منظمة املؤمتر"؛ ونلعنهم بصفتهم الرمسية من تاري

حني رتبت الفئة األوىل  هذه املادة ساوت بني الفئات يف احلصانات واملزايا

من  (12)، ويؤكد ذلك نص املادة م  باقي املوظفني لديها يف احلصانة

 االتفاقية.

غذية والزراعة هذا خالفًا ملا انتهجته منظمة األمم املتحدة لأل

بالنسبة ملوظفيها، فقد منحت يف اتفاق املقر املربم م  إيطاليا أكرب عدد 

من موظفيها احلصانة الكاملة أي اليت يتمت  بها الرئيس
(35)

، أي رتبت 

  أكرب عدد من املوظفني من الفئة الثانية م  كبار املوظفني يف احلصانات.

فئة األوىل يتمتعون املوظفني الدوليني من ال ّنإخالصة القول 

حبصانة قعضائية جنائية كاملة، تعضاهي تلك املمنوحة لنظرائهم لدى 

من الفئة األخرى فتقتصر على املوظفون ا البعثات الدبلوماسية؛ أّم

األعمال الرمسية يف اإلطار الوظيفي دون الشخصية، وبذلك فهي مقيدة 

الوظيفي تتالفى ويربر الفقه ذلك أن قصر احلصانات على اجملال  ؛وحمدودة

الدول من خالله إثارة الرأي العام والسلطات العامة يف دولة املقر مما قد 

يسيء العالقة بني املنظمة وتلك الدولة
(36)

   . 

مسألة جسامة اجلرم يتعرض الفقه مل  إىل أّناإلشارة وتنبغي 

احلصانات الدبلوماسيةكما فعل يف –وبساطته
(37)

حمسوم األمر  ّنإ؛ إذ 

الدولية فالتفرقة موقوفة على طبيعة السلوك إذا ما كان  للحصانات

 رمسيًا أم شخصيًا. 
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 املبحث الثاني: احلدود املوضوعية للحصانة اجلزائية الدولية.     

تعين عدم اختاذ أي إجراء ضد  -عموما -احلصانة القعضائية 

املتمت  بها واليت تتخذ ضد سائر األفراد
(38)

ة اجلزائيال تعدو احلصانة ، و

أن تشكل حائال أمام تطبيق القانون، أي حتول فقط دون تطبيق اجلوانب 

ال إذ  ، فهي بذلك ليست حصانة ضد القانون يف حد ذاتههاإلجرائية من

إذا توافرت عناصره كافة، وإمنا حتول )مثال( تنزع صفة اجلرم عن الفعل 

دون حماكمة الفاعل أو إلقاء القبض عليه داخل الدولة فقط 

املعضيفة
(39)

على احلصانة من النتائج املرتتبة  ويف التنظيم الدولي تعّد ؛

تنجو من املالحقات القعضائية أمام احملاكم  أن لمنظمات الدوليةل اجلزائية

الوطنية لدولة املقر
(40)

. 

املوظفني الدوليني كالدبلوماسيني ليسوا حمل  وميكن القول بأّن

يتكلمون عن شخص  ( لكونهممونتيسيكيورضا )كما قال عنهم الفقيه 

مستقل، لذا فقد تنسب إليهم جرائم إذا كان من اجلائز عقابهم من أجل 

..تلك اجلرائم.
(41)

منح أولئك املوظفني احلصانات اجلنائية  ؛ وبذلك فإّن

مبثابة سد ألي ذريعة قد تتخذها الدول لتمارس اختصاصاتها يف اجملال  يعّد

 طمأنينة الالزمة ألداء عملهم.اجلزائي ضدهم، مما حيول دون استقالهلم وال

عمومًا تعين عدم خعضوع صاحبها للقعضاء اجلنائية احلصانة  إّن

اجلنائي يف الدولة املعضيفة، فال جيوز التعرض له بأي صورة من صور 

أو  حجزسواء توقيف أو البوليسية أو اختصاص السلطة القعضائية 

مقاضاة
(42)

تعد  ؛ فاحلصانة ضد االختصاص اجلنائي لقعضاء الدولة

مظهرًا من مظاهر احلرمة الشخصية، واليت متن  على السلطة عدم 

التعرض لذات املتمت  بها أو مسكنه بأي صورة من الصور، ومن ثم ال 

حيق للدولة حتت أي ظرف أن حتاكمه أو تعاقبه بواسطة حماكمها 

اجلنائية
(43)

املوظف الدولي باحلصانة ضد االختصاص يتمت  وعلى ذلك ؛ 

نائي لدولة املقر، أو أي دولة أخرى، وهو بصدد أداء القعضائي اجل

مهامه
(44)

. 
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لكن يف ذات الوقت قد ينطوي سلوكه على املساس باألمن العام 

وسالمة املواطنني، حني خيالف لوائح وقوانني املرور؛ كما قد يكون يف 

مركز أمام دولة املقر ويف حاالت بعينها حيتاج القعضاء اجلنائي فيها إىل 

 وهو ما نعاجله يف ما يلي:، شهادتهإدالئه ب

ضمن املرور قوانني  إّن احلصانة ضد قوانني املرور:املطلب األول: 

العام والطمأنينة والسالمة  األمن اليت تستهدف احملافظة علىالقواعد 

نءات األمراجوليس وإب، اليت تنظمها لوائح العضبط والالــعامة
(45)

، وهي 

للمخالفةة ضعرالقواعد من أكثر 
(46) 

من طرف األشخاص املشمولة 

أو املوظفني الدوليني، كالسياقة يف حالة الدبلوماسيني باحلصانات سواء من 

السكر أو السرعة املفرطة أو بدون رخصة قيادة
(47)

 ،أو التأمني الالزم 

وهذه املخالفات ينجم عنها جرائم كثرية وخطرية كالدهس وما يرتبه 

من أضرار بدنية على اجملين عليه
(48)

. 

ملوظفي /و( من النظام األساسي 2/2نصت املادة )ومن جهتها   

االمتيازات .وليس يف هذه .." على: 2777-81-81 :األمم املتحدة بتاريخ

واحلصانات ما يعفي املوظفني املشمولني بها من مراعاة القوانني 

كما نصت املادة ؛ .".وأنظمة الشرطة يف الدولة اليت يوجدون فيها.

التفاقية املربمة بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة /أ( من ا1/2)

احرتام قوانني -واألفراد املرتبطني بها يف معرض حتديد واجباتهم على:" أ

وأنظمة الدولة املعضيفة ودولة املرور العابر"
(49)

 . 

الدولية على احرتام موظفيها القوانني املنظمة وم  حرص   

فقد يرتكب املوظف -ني املرور مبا فيها قوان-واللوائح الداخلية للدول 

الدولي ما خيالف أحكام لوائح وقوانني تلك الدول، هنا حتول احلصانة دون 

توقي  اجلزاء عليه إذا كان بصدد أداء مهامه الوظيفية
(50)

ن هذه ، إال ّأ

 املسألة تقتعضي التوقف وحتليل الدقيق منها.

رض تصطدم احلصانة ضد تطبيق لوائح وقوانني املرور م  الغ  

وعليه  مخالفتها تسبب إخالال باألمن العام والصحة العمومية،فمنها، 
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وجب التنسيق بني خطورة املخالفة واحرتام الصفة الدولية للموظف 

الدولي وحصاناته؛ وقد ال تتجاوز اإلجراءات ضده سحب تصريح القيادة 

مؤقتًا أو نهائيًا أو اإلنذار
(51)

نة أو بهما وذلك يف حالة التنازل عن احلصا 

رفعها من طرف اجلهة املختصة يف املنظمة عن املوظف الدولي املشمول 

باحلصانة الكاملة، أو ارتكاب املخالفة خارج النشاط الرمسي بالنسبة لباقي 

املوظفني الدوليني
(52)

  . 

وتعترب قعضية "برانالو" أول وأشهر قعضية تتعلق باحلصانة ضد   

لسائق اخلاص للسيد "ترجيفلي" خمالفة قوانني املرور؛ كان"برانالو" ا

األمني العام األسبق هليئة األمم املتحدة، وقد مت تقدميه للمحاكمة بتهمة 

، مياًل/س 38 ـ:اإلفراط يف السرعة وجاوز احلد القانوني املقدر وقتئٍذ ب

حني كان ينقل األمني العام إىل حعضور دورة مياًل/س  28وكانت سرعته 

، وكان األمني العام يف وقتها 89/28/2731:خانعقاد اجلمعية العامة بتاري

قد متسك باحلصانة القعضائية لسائقه الشخصي
(53)

    . 

احملكمة األمريكية قررت بأن احلصانة جيب أن تنحصر يف  غري أّن 

أولئك الذين يكون نشاطهم الزمًا لشؤون مداوالت اجلمعية وذلك ال 

 وموظفي األمانة ينصرف إىل اخلدم الذين يسهرون على راحة املندوبني

العامة
(54)

. 

لكن احملكمة األمريكية تطرفت يف رفض احلصانة اليت متسك بها 

األمني لصاحل سائقه اخلاص، ذلك أن السائق ليس يف صدد أعمال خاصة 

به أي خارج اإلطار الرمسي، وال حتى خارج إطار العمل الوظيفي لألمني 

كانت حديثة العهد مبسألة العام الذي يتمت  باحلصانة الكاملة؛ كما أنها 

احلصانات الدولية ورغم هذا فقد كفت األمم املتحدة عن موظفيها 

الدف  باحلصانة اجلنائية ضد قوانني املرور
(55)

   . 
يف املقابل ألغت احملاكم يف سويسرا قرارًا إداريًا بسحب رخصة  

القيادة من أحد موظفي الصحة العاملية الذي يتمت  حبصانة ضد 
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احلصانة تسري على كل  ّنإجلنائي واملدني واإلداري بقوهلا: القعضاء ا

األفعال اليت يتخذها يف ممارسته لوظائفه
(56)

. 

املطلب الثاني: اإلعفاء من اإلدالء بالشهادة
(57)

أداء الشهادة ّد يع :

إجراًء من إجراءات التحقيق، ويعين اإلدالء مبعلومات تتعلق باجلرمية أمام 

ر من الشاهد بأمر رآه أو مسعه أو أدركه بأية سلطة التحقيق، فهو إقرا

حاسة من حواسه، وتعد الشهادة الدليل العادي يف القعضايا اجلزائية 

حيث يكون اإلثبات منصبًا على وقائ  مادية يتعذر إثباتها بالكتابة
(58)

. 

ا النظم األساسية واملواثيق الدولية واللوائح الداخلية املتعلقة أّم

على املن  صراحة عدم تلقي أي تعليمات من أية باملوظفني الدوليني 

حكومة أو أية سلطة خارجة عن اهليئة
(59)

؛ وملا كان األصل تغليب 

الدولية على القواعد الداخليةالقانونية القواعد 
(60)

احلصانة الدولية  فإّن 

 تسوغ حلاملها االمتناع عن اإلدالء بشهادته أمام اهليئات الداخلية للدول.

ن أداء الشهادة أمام احملاكم احمللية يتفرع عن اإلعفاء م إّن

احلصانة القعضائية اجلزائية، فإذا كان العزوف عن أداء الشهادة خمالفا 

املسألة ال تطال املوظفني  للقانون الداخلي ويرتب اجلزاءات القانونية فإّن

الدوليني، وحتول احلصانة قطعيًا إذا كان يف الشهادة ما جيعل املوظف 

شف بشهادته عن معلومات تتعلق بنشاط أو عمل املنظمة الدولي يك

الدولية
(61)

وم  هذا ميكن اختيارا أن ُيستدعى املوظف الدولي للشهادة ...

أمام احملاكم الوطنية ويف ظروف معينة
(62)

 . 

ويف هذا اجملال يلزم التأكيد على عدم التفاوت بني طبقات املوظفني 

 اسية للمبعوث الدبلوماسي فإّنالدوليني، فقياسا على احلصانة الدبلوم

من اتفاقية  (12/1)الفئة األوىل من املوظفني يسري عليها حكم املادة 

(63)2712فيينا 
؛ وبذلك فإن األمني العام ومساعديه أو ممثليه ال جيوز 

أمام اهليئات  -سواء الشفوية أو املكتوبة–بالشهادة إجبارهم على اإلدالء 

قعضايا حتتاج إىل شهادتهم  -جدال –فرضنا واحملاكم الوطنية، يف حني لو 

فلهم اخلرية من أمرهم أسوة بالنظام الدبلوماسي
(64)

، وال يقيد تلك 

تنطوي الشهادة على اإلضرار بوظيفته أّن احلرية إاّل
(65)

. 
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األمر خمتلف أمام اهليئات واحملاكم الدولية، فشهادة الشهود ال  غري أّن

ء العادي )إذا جازت العبارة( حتظى كدليل بأهمية كبرية أمام القعضا

كمحكمة العدل الدولية وجلان املطالبات الدولية أو هيئات التحكيم، 

ومن ثم ال اكرتاث مبسألة احلصانة الدولية أمام التزام أداء تلك الشهادة؛ 

فتلك اهليئات تعتمد بشكل واس  على األدلة الكتابية
(66)

 . 

دة، بصورة عامة، إىل أما عن القعضاء اجلنائي الدولي فتعترب الشها

جانب االعرتاف أهم األدلة
(67)

؛ وشهادة املوظف الدولي أمام احملكمة 

ا أن يعني شاهدا خيعض  ألحكام الشهادة الدولية تأخذ شكلني: إّماجلنائية 

على مستوى عمل احملكمة، أو أن يوكل إليه مج  معلومات بشأن قعضية 

تكون حمل اهتمامها، وهنا يكون بصيغة تقارير
(68)

 . 

ففي احلالة األوىل اليت ال يكون املوظف الدولي يف إطار عمل خاص 

بقعضية قد تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، مثال؛ يعتقد 

ه يعامل معاملة الشاهد العادي لعدم ورود نص بشأن حصانة الباحث أّن

الشهود يف إطار املنظمات الدولية
(69)

 يف هذا اجملال، واألكثر من ذلك قد 

من النظام األساسي للمحكمة (92)تطبق عليه املادة 
(70)

املتعلقة  

باملعاقبة على سوء السلوك أمام احملكمة، وكون األمر ال يتعلق بعمله 

وإفشاء أسرار منظمته فقعضاء احملكمة اجلنائية الدولية ليس له عالقة 

باملنظمات الدولية وال بالدول، وإمنا خياطب أشخاصًا طبيعية ارتكبوا 

 رائم حمددة بصفتهم مسؤولني، ثم إن احملكمة جتاوزت مسألة احلصانة.ج

8 

ُتمنح احلصانة اجلنائية للموظف الدولي حتى ينجز مهامه 

ويؤدي أعماله باستقالل تام وطمأنينة، ذلك لتوجس املنظمة الدولية 

اخلوف من عرقلة موظفيها أثناء تأدية حتت إطار القانون، لكن الّسري حنو 

ن تلك احلصانة واضح يف الصكوك الدولية والعمل الدولي التعضييق م

الدول ختشى من التوس  يف تلك احلصانة فهو  والدول املعضيفة، ذلك أّن

يعضري بالنطاق الشخصي للقانون داخل الدول؛ وحرصت االتفاقيات 

الدولية على حصر تلك احلصانة يف اإلطار الوظيفي خاصة بالنسبة 
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)الفئة الثاني(، كما أنها وضعت حلوال  للسواد األعظم من املوظفني

تواجه بها املوظفني، على اختالف مراتبهم، يف حال إساءة استعمال 

 احلصانات اجلزائية.

وم  هذا تبقى الغاية من احلصانة اجلزائية للموظف الدولي هي 

توفري االستقالل والطمأنينة له، حتى ال يؤثر ذلك يف أدائه ومن ثم تتأثر 

ية، فكل النصوص اليت تعضمنت احلصانات واملزايا الدولية املنظمة الدول

 أوردت مالحظة أنها لصاحل املنظمة وليست لصاحل املوظف الدولي.      

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
)1) Macmillan, English Dictionary, for Advanced Learners. New 

Edition, free online access. International Student, Edition p 755.  
–فرنسي -د.أمحد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، إجنليزي (2) 

 .  180، ص 2701عربي، الطبعة الثانية، مكتبة لبنان، بريوت، سنة 
تقسم احلصانات إىل حصانات دبلوماسية اليت ختص البعثات الدبلوماسية  (3)

 لدوليني. املختلفة، وهي ليست حمل البحث، وحصانات دولية اخلاصة باملوظفني ا
مركز األجانب يف القانون الدولي والقانون -يف هذا املعنى: د/ عبد املنعم زمزم( 4) 

 .27ص ، القاهرة-دار النهعضة العربية-1889، 83ط-املصري
د/ حممد سامي عبد احلميد: التنظيم الدولي، اجلماعة الدولية واألمم املتحدة،  (5)

د. هديل صاحل اجلنابي،  ،181، ص1888منشأة املعارف، سنة ، 82، ج81 ط

منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، سنة ، 82مسؤولية املنظمة الدولية، ط

. د/ علي يوسف الشكري، املنظمات الدولية واإلقليمية 221، ص1821

واملتخصصة، دراسة يف عصبة األمم واألمم املتحدة وجامعة الدول العربية 

لعاملية ومجعية اهلالل األمحر اللييب، ومنظمة الوحدة اإلفريقية ومنظمة الصحة ا

. د.أمحد حممد رفعت، 18، ص1883إيرتاك للنشر والتوزي ، مصر، سنة ، 81ط

م  دراسة خاصة للوض  -بعثات املراقبة الدائمة لدى املنظمات الدولية

القانونية لبعثات املراقب الدائم ملنظم التحرير الفلسطينية لدى األمم املتحدة، 

 . 30د.ت، ص 
 .18د.علي يوسف الشكري، املرج  السابق، ص (6)
دار ، 82طد/ فتح اهلل حممد حسني السريري، املركز القانوني للموظف الدولي، ( 7) 

. د/ اهلادي حممد الوحيشي: 210، ص1821الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، سنة 

ية مكانة املوظف الدولي ودوره يف حل النزاعات الدولية، املنظمة العربية للتنم
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. أ/رابح غليم، املوظف 20، ص 1881اإلدارية، حبوث ودراسات، مصر، سنة 

 . 273ص  ،1883الدولي يف نطاق اجلامعة العربية، دار هومة، اجلزائر، سنة 
دار ، 81طد/ أشرف عرفات أبو حجازة: الوسيط يف قانون التنظيم الدولي، ( 8)

 .178، ص 1889-1881النهعضة العربية، مصر، 
 .  181د سامي عبد احلميد: التنظيم الدولي، املرج  السابق، صد/ حمم (9)
( من ميثاق جامعة 21( من ميثاق هيئة األمم املتحدة، واملادة )79املادة )( 10)

( 87( من ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي، واملادة )19الدول العربية، واملادة )

ر بني الدول ومواطين من اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات االستثما

 .2712الدول األخرى 
من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة  1)املادة  منها: منظمة التجارة العاملية( 11)

/ألف من 9(، الوكالة الدولية للطاقة الذرية )املادة 2773التجارة العاملية 

(، منظمة األمم املتحدة 2707النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

من النظام األساسي للمنظمة املعدل يف الدورة  2ألغذية والزراعة )املادة ل

(. جتدر اإلشارة إىل قرار جملس جامعة الدول العربية 1888اخلامسة العشرون 

أكد على متت  املدير العام ملركز التنمية  2717سبتمرب  21( بتاريخ 1207رقم )

 املساعدون من مزايا وحصانات.الصناعية للدول العربية مبا يتمت  به األمناء 

، نقال عن: د/ أمحد أبو الوفا: جامعة 277ص ، 83مجقرارات جملس اجلامعة، 

الدول العربية كمنظمة دولية إقليمية، دراسة قانونية، الطبعة الثانية، دار 

 .302هامش -187، ص 1821النهعضة العربية، سنة 
زتها: د. وسام نعمت تعرض بالتفصيل للهيئات الدولية املتخصصة وأجه( 12)

، 82طإبراهيم السعدي، دراسة معمقة يف إطار القانون الدولي العاملي املعاصر، 

كذلك: د/ علي صادق أبو هيف:  .1823دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، سنة 

 وما بعدها. 211القانون الدولي العام، منشأة املعارف، اإلسكندرية، د.ت، ص 
ندي، دراسات يف قانون املنظمات الدولية، مكتبة اجلالء د. مجيل حممد حسني اجل( 13)

. ود/ علي صادق أبو هيف: 311، ص 2779اجلديدة، املنصورة )مصر(، سنة 

 .292القانون الدولي العام، املرج  السابق، ص 
 .  2777سبتمرب  87حتاد اإلفريقي بتاريخ ( من ميثاق اال18املادة )( 14)

لألمانة العامة الحتاد املغرب العربي يف هيكلتها األمناء مل يتناول النظام األساسي  (15)

حتاد ااملساعدين جبانب األمني العام لالحتاد. للتفصيل: د. مجال عبد الناصر مان ، 

، 1883املغرب العربي، دراسة قانونية سياسية، دار العلوم للنشر والتوزي ، سنة 

 .     201ص 
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 جاء يف النص:( 16)

In the Netherlands, pursuant to exchang of correspondence between 
the Prisident of the Court and Minister for foreign Affairs, dated 
26/06/946. They enjoy in general way the same privileges, 
immunities, facilities, and preogatives as heads of diplomatic 
missions  accurated to her Majestry the queen of Netherland 
(ICJ Act, and Documants No.5 pp200.207).   

-International Court of Justice, Yearbook 2004-2005, N 59.Icj,The 
Hauge 2005, p30.  

كان ذلك مبوجب تبادل للرسائل بني رئيس احملكمة ووزير الشؤون اخلارجية يف هولندا، 

ك أنه بات لرئيس احملكمة األسبقية من الناحية الربتوكولية على واألكثر من ذل

رؤساء البعثات مبن فيهم عميد السلك الدبلوماسي يليه مباشرة نائبه، وذلك 

 .    2792فرباير  11مبوجب رسالة لوزير خارجية هولندا مؤرخة يف 
ق ، الوثائ1822يوليه  12-1823أغسطس  82تقرير حمكمة العدل الدولية، ( 17)

، نيويورك، A/70/4، 3الرمسية للجمعية العامة الدورة السبعون، امللحق رقم 

 .12، ص 1822

( من النظام األساسي للهيئة القعضائية لالحتاد املغرب العربي 89كما نصت املادة )

تتمت  اهليئة يف الدول األععضاء باحلصانات واملزايا اليت تتطلبها حتقيق -2" على:

تتمت  اهليئة يف الدول األععضاء باحلصانات  -1ئفها،.. أغراضها والقيام بوظا

القعضائية أثناء مباشرة أعماهلم أو بسببها، ويتمتعون ببقية احلصانات واملزايا 

 الدبلوماسية يف إطار اتفاقية تربمها اهليئة م  دولة املقر".  
 .  موظف بني املتعاقد والدائم 288بلغ عدد املوظفني الدوليني لدى احملكمة ( 18)

http://www.icj-cij.org  
( من نظامها 30/1واألمر سيان لدى احملكمة اجلنائية الدولية فقد جاء نص املادة )

كال من القعضاة واملدعي العام واملسجل يتمتعون باحلصانات واملزايا  األساسي بأّن

( من النظام 28كما نصت املادة ) املمنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية.

األساسي حملكمة قانون البحار على منح أععضاء احملكمة عند مباشرة أعمال 

 احملكمة باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية.
( بأن:" يتمت  28جاء يف مشروع النظام األساسي حملكمة العدل العربية يف مادته )

رة وظائفهم أو بسببها ويتمتعون القعضاة يف الدول األععضاء باحلصانة عند مباش

ببقية احلصانات واملزايا الدبلوماسية وفق اتفاقية املقر املربمة م  حكومة 

 مجهورية مصر العربية".
أ/ رمزي نسيم حسونة، النظام القانوني الدولي حلماية قوات األمم املتحدة ( 19)

ات العربية حلفظ السالم، جملة الشريعة والقانون، كلية احلقوق جامعة اإلمار

http://www.icj-cij.org/
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. 1821املتحدة، السنة السابعة والعشرون، العدد اخلامس واخلمسون، يوليو 

 . 188ص 
عن تطبيق نظام احلصانات واملزايا الدولية يف إطار قوات حفظ السالم، ومنها ( 20)

املتعلقة باملوظفني الدوليني العاملني فيها، أ/ زروال عبد السالم، عمليات حفظ 

م املتحدة، ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، السالم التابعة لألم

 وما بعدها.  92، ص 1828-1887جامعة منتوري قسنطينة، سنة 
استندت حمكمة العدل الدولية إىل احلصانة القعضائية اجلنائية إىل اتفاقية فيينا ( 21)

وهي بصدد الفصل يف قعضية املوظفني الدبلوماسيني والقنصليني  2712

، وكان ذلك يف مذكرة التماس 2797السفارة األمريكية بطهران  احملتجزين يف

 ووثائق قدمت إىل احملكمة بهذا الشأن، وجاء يف احلكم:
“a) Pursuant to Article 29 of the Vienna Convention on Diplomatic 

Relations, the Government of Iran is under an international 
legal obligation to the United States to ensure that the persons 
of United States diplomatic agents be kept inviolate from “any 
form arrest or detention” and that every such diplomatic agent 
shall be treated “ with due respect” and protected from “any 
attack on his person, freedom, or dignity”. 

Icj, Pleadings, Oral Arguments, Documents- Case Concering 
United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United 
States of America v Iran) 1982 p6. 

:" تكون حرمة 2712من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  17تنص املادة ( 22)

ث الدبلوماسي مصونة. ال جيوز إخعضاعه ألية صورة من صور شخص املبعو

القبض أو االعتقال. وجيب على الدول املعتمدة لديها معاملته باالحرتام الالئق 

 واختاذ مجي  التدابري املناسبة ملن  أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته".

ملبعوث " يتمت  أفراد أسرة ا من نفس االتفاقية: 19/2وتنص املادة 

الدبلوماسي من أهل بيته، إن مل يكونوا من مواطين الدولة املعتمد لديها، 

 ".11-17باالمتيازات واحلصانات املنصوص عليها يف املواد 
ال تعين احلصانة القعضائية عدم مشروعية جتريم املبعوث الدبلوماسي بل أنه ال ( 23)

احلصانة الدبلوماسية بني د. عارف خليل أبو عبيد، -خيعض  حملاكم الدولة املعضيفة

اإلسالم والقانون الدولي، دراسة مقارنة، جملة الشريعة والقانون، العدد اخلامس 

 .331، ص 1880يونيو )جوان( -2317الثالثون، رجب 
د. فاوي املالح، سلطات األمن واحلصانات واالمتيازات الدبلوماسية )يف الواق  ( 24)

-سالمية(، منشأة املعارف اإلسكندرية، بالنظري والعملي، مقارنًا بالشريعة اإل

"  :2712من اتفاقية  12/3ولقد نصت املادة  -. 329، ص 2702ط، سنة 

متت  املبعوث الدبلوماسي باحلصانة القعضائية يف الدولة املعتمد لديها ال يعفيه من 

 قعضاء الدولة املعتمدة".



(15) 

 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
من  12/3ملادة . ولقد نصت ا18د. علي يوسف الشكري، املرج  السابق، ص ( 25)

"متت  املبعوث الدبلوماسي باحلصانة القعضائية يف الدولة املعتمد  :2712اتفاقية 

 لديها ال يعفيه من قعضاء الدولة املعتمدة".
 .320د. فاوي املالح، املرج  السابق، ص  (26)
د/ بشارت رضا زنكنة، دور املبعوث األممي يف تسوية النزاعات ذات الطاب  ( 27)

 .21، ص 1821، مكتبة زين احلقوقية واألدبية، بريوت سنة الدولي العام
 .   221د. هديل صاحل اجلنابي، املرج  السابق، ص ( 28)
 .30د. أمحد حممد رفعت، املرج  السابق، ص  (29)
، 22جحممد نعيم علوة، موسوعة القانون الدولي العام، العالقات الدبلوماسية،  (30)

 . 121، ص 1821، سنة منشورات زين احلقوقية، بريوت، 82ط
( من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية، املادة 1/1نذكر منها: املادة ) (31)

( من 219/2( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة )33/2)

 .2701اتفاقية القانون الدولي للبحار 
تحدة، دار النهعضة د. رياض صاحل أبو العطا، املنظمات الدولية، األمم امل (32)

 . 122، ص 1881العربية، سنة 
د. مجال طه ندا، املوظف الدولي، دراسة مقارنة يف القانون اإلداري، اهليئة  (33)

 .200، ص2701املصرية العامة للكتاب، 
 .18د. علي يوسف الشكري، املرج  السابق، ص  (34)
دوليني لديها الذين ومن جانبها مل تؤثر اجلماعة األوروبية كبار املوظفني ال (35)

يشغلون الوظائف الرئيسية عن باقي موظفي املنظمة اآلخرين يف منح احلصانة 

القعضائية الكاملة، مواثيقها ولوائحها عن منح تلك احلصانة أو االعرتاف بها 

 حتى لكبار املوظفني الدوليني. 

 .207د. مجال طه ندا، املرج  السابق، ص 
 .278املرج  السابق، ص  (36)
 ةحول اجلدل الذي كان قائما بالنسبة للجرائم البسيطة واجلرائم اجلسيم (37)

د. علي  -املرتكبة من املبعوث الدبلوماسي وتأثريها على احلصانة اجلزائية له: 

اجلهاز املركزي -الدبلوماسيةعموميات ، الدبلوماسيصادق أبو هيف، القانون 

البعثات اخلاصة، –قنصليةالبعثات ال–الدبلوماسية البعثات–اخلارجيةللشؤون 

وما بعدها، د/ صالح الدين  203، ص1882منشأة املعارف، اإلسكندرية، سنة 

، 1889عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهعضة العربية، سنة 

 .919ص 
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د. ياسني ميسر عزيز العباسي، احلق يف التبادل إنهاء التمثيل الدبلوماسي؛ م   -

دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ، 82طالدبلوماسي اإلسالمي،  إشارة للتمثيل

 . 381، ص 1823سنة 
د/ عاصم جابر: الوظيفة  .911صالح الدين عام، املرج  السابق، ص  (38)

القنصلية والدبلوماسية يف القانون واملمارسة، دراسة مقارنة، دار عويدات 

 .332 – 333، ص 1882بريوت، سنة 
 .333رج  السابق، ص عاصم جابر، امل (39)
د/  -ديبوي: القانون الدولي العام، ترمجة د/ حممد عرب صاصيال-بيار ماري (40)

 .113، ص 1880شركة جمد، بريوت، سنة ، 82طسليم حداد، 
 .211احملامي/ حممد نعيم علوة، املرج  السابق ص  (41)
األوىل، احملامي/ وسيم حسام الدين األمحد، احلصانات القانونية، الطبعة  (42)

 .22، ص 1828منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، سنة 

 .           292-293ص ص  قريب من ذلك أشار: د/ فاوي املالح، املرج  السابق، (43)
من االتفاقية املربمة بشأن سالمة موظفي  80نذكر ما نصت عليه املادة  (44)

، فقد جاء 2777سنة  ، ونفاذها2773األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها سنة 

مم املتحدة واألفراد يف املادة املعنونة بواجب إطالق سراح أو إعادة موظفي األ

املرتبطني بها املأسورين أو احملتجزين:" باستثناء ما هو منصوص عليه بشكل 

آخر يف اتفاق واجب التطبيق بشأن مركز القوات، إذا أسر أو احتجز موظفو 

ملرتبطون بها أثناء أدائهم لواجباتهم وقد مت إثبات األمم املتحدة أو األفراد ا

هويتهم، ال جيوز تعريعضهم لالستجواب ويطلق سراحهم على الفور، ويعادون إىل 

األمم املتحدة أو إىل السلطات املختصة األخرى، ويعامل هؤالء األفراد ريثما 

وروح  يطلق سراحهم وفقًا ملعايري حقوق اإلنسان املعرتف بها عامليا وملبادئ

 ".     2737اتفاقيات جنيف 
تتعضمن اللوائح اإلدارية ولوائح البوليس وإجراءات األمن مثل األحكام  (45)

اخلاصة بالبناء واخلاصة باحملافظة على الصحة العامة، واملرور وغري ذلك، د. علي 

 . 201صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، املرج  السابق، ص 
زارة اخلارجية األمريكية تقريرًا عن عدد االنتهاكات اليت نشرت و 2711يف عام  (46)

يقوم بها املبعوثون الدبلوماسيني يف واشنطن، حيث وصلت حسبه يف فرتة مخسة 

خمالفة. *د. سهيل حسني الفتالوي، احلصانة القعضائية، للمبعوث  1129أشهر إىل 

، 187ص ،2708الدبلوماسي يف القانون العراقي، مطبعة جامعة بغداد، سنة 

نقال عن: أ. رائد أرحيم حممد الشيباني، آثار جتاوز املبعوث الدبلوماسي ملهامه 



(17) 

 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
منشورات احلليب ، 82طاملنصوص عليها يف اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية، 

 .2، هامش رقم 03، ص 1823احلقوقية، سنة 
املتحدة يلزم التأكيد على أن املنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة األمم  (47)

وهيئاتها الفرعية ال تصدر رخص قيادة دولية للجمهور يستخدم فيه شعار 

 األمم املتحدة أو امسها. موق  األمم املتحدة، وحدة االستعالمات العامة:

http://www.un.org/ar/geninfo/factsheets.shtm#intdrv     

 .    01أ. رائد أرحيم حممد الشيباني، املرج  السابق، ص  (48)

( من النظام األساسي ملوظفي جامعة الدول 29/1وإقليميا نصت املادة ) (49)

..وال جيوز أن تكون )احلصانة( مربرًا المتناع ." ، على:2772العربية لعام 

وهذه نظمة دولة املقر". فة قوانني وأاملوظفني عن الوفاء بالتزاماتهم أو خمال

، حيث نصت 2712( من اتفاقية فيينا 32النصوص وغريها جتد مثيلها يف املادة )

على:" على األشخاص الذين يستفيدون من هذه املزايا واحلصانات واجب 

 احرتام قوانني ولوائح الدولة املعتمدة لديها".
 .  129، ص 2778النهعضة العربية،  عبد العزيز حممد سرحان، القانون الدولي اإلداري، دار (50)
بالنسبة لإلنذار درجت وزارة اخلارجية لكل من بريطانيا وسويسرا والصني  (51)

الشعبية على توجيه مذكرات إىل البعثات األجنبية تطلب فيها مراعاة أنظمة 

 وتعليمات املرور.
J. Paul Guggkheim ,  Trait de Droit International. Tom 1 Gorge Genève 1953. P 

508.   

، 108د. سهيل الفتالوي، القانون الدبلوماسي، املرج  السابق، ص  أشار إىل ذلك:

 .2هامش رقم
 .120-129د. عبد العزيز حممد سرحان، املرج  السابق، ص ص  (52)
، ود.عبد العزيز حممد سرحان، 272د. مجال طه ندا، املرج  السابق، ص  (53)

 .127-120املرج  السابق، ص
د/حممد طلعت الغنيمي: األحكام العامة يف قانون األمم، دراسة يف كل من  (54)

، اإلسكندريةالفكر املعاصر والفكر اإلسالمي، التنظيم الدولي، منشأة املعارف، 

عبد العزيز حممد ، 271مجال طه ندا، املرج  السابق، ص، 2هامش رقم 118ص

 .127، املرج  السابق، ص سرحان

 .2هامش رقم  118غنيمي: املرج  السابق، ص د/حممد طلعت ال (55)
وذلك يف كل وقت فيما عدا فرتة إجازته السنوية ما مل يتعارض م  النظام  (56)

دار النهعضة ، 81طأمحد أبو الوفا: الوسيط يف قانون املنظمات الدولية،  العام.

 .1822العربية، القاهرة، 

http://www.un.org/ar/geninfo/factsheets.shtm#intdrv
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ية اجلزائري على أنه:" جيوز مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائ 17نصت املادة  (57)

للمتهم أو حماميه أو الطرف املدني أو حماميه يف أي مرحلة من مراحل التحقيق 

من  79أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصرحياته أو شاهد.."؛ كما أن املادة 

نفس القانون نصت على األمر باحلعضور يف حالة رفض الشاهد احلعضور أما 

 قاضي التحقيق بدون عذر.
، 188أعبد الرمحن خلفي، حماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية، دار اهلدى،  (58)

 . 292ص 
ليس لألمني العام  –من ميثاق هيئة األمم املتحدة على:"  288/2تنص املادة  (59)

واملوظفني أن يطلبوا أو يتلقوا يف تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من 

 ".  أية سلطة خارجة عن اهليئة..
(60  2797حيسن بنا اإلشارة إىل أن قانون حصانات السيادة األجنبية األمريكي لعام ( 

 –وض  ثالث حاالت ال يطبق نظام احلصانة األجنبية، وهي: حالة اإلرهاب 

رت يف واحلاالت غري التجارية وغري القانونية. ذك –احلاالت التجارية غري القانونية 

 22ت مطالبة بالتعويض لعضحايا تفجرياسابقة قعضائية ضد سفري سعودي لل

،         7879، العدد 1881أكتوبر  12. جريد الشرق األوسط، 1882سبتمرب 

http://www.asharqalawsat.com    
 .100د/ أشرف عرفات أبو حجازة: املرج  السابق، ص (61)

ئة األمم املتحدة أن احلصانة اليت يتمت  بها الشاكي ال قررت األمانة العامة هلي (62)

متنعه من املثول أمام احملكمة رغبة يف التعاون م  األجهزة املكلفة بكفالة احرتام 

القانون، فقد دعت األمانة العامة املوظف الدولي إىل التقدم اختيارًا إىل احملكمة 

اليت يف علمه واملتعلقة بناًء على طلبها، وإىل حكاية كل الظروف والوقائ  

د/ أمحد أبو الوفا: الوسيط يف قانون املنظمات الدولية، املرج  السابق، ، بالشكوى

 .120 م، هامش رق117ص 
ومثة ، يتمت  املبعوث الدبلوماسي باإلعفاء من أداء الشهادة"-1جاء يف نصها:"  (63)

سيني من تطبيقات عدة يف هذا الشأن فقد رفض عدد من املبعوثني الدبلوما

اإلدالء بالشهادة أمام احملاكم أو هيئات حتقيق داخلية، مثل كوريا الدميقراطية 

ذكرها" سهيل ، وبريطانيا وسورية..يف مواجهة اهليئات القعضائية العراقية

 .      102-103الفتالوي، القانون الدبلوماسي، املرج  السابق، ص ص
ولي العام، راسة القانون الديف هذا الشأن: صالح الدين عامر، مقدمة لد (64)

د/أمحد أبو الوفا: قانون العالقات الدبلوماسية ، 917املرج  السابق، ص 

د/علي حسني ، 211، ص 1881ار النهعضة العربية، والقنصلية، علما وعمال، د

الشامي: الدبلوماسية، نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام احلصانات واالمتيازات 

ردن(، سنة وىل، اإلصدار الراب ، دار الثقافة، عمان )األالدبلوماسية، الطبعة األ

http://www.asharqalawsat.com/
http://www.asharqalawsat.com/
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 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
د. سهيل حسني الفتالوي، القانون الدبلوماسي، ، وما بعدها 220، ص1887

 وما بعدها. 101املرج  السابق، ص 

إن عدم إرغام املوظف الدولي على اإلدالء بالشهادة مرده إىل النتيجة احملسومة،  (65)

 سبيل ملساءلته لكونه سيتمسك باحلصانة الدولية، ذلك إذا ثبت احنرافه فيها فال

واليت تغل يد اهليئات القعضائية من نظر هكذا دعوى، كما ال يتصور أن ترف  عنه 

احلصانة يف هذه احلالة، إال إذا ثبتت ضده مسائل أخرى تفاقم من تورطه 

 كالرشوة مثال مما قد يسيء إىل املنظمة الدولية اليت يتبعها.  
د رفعت مهدي اخلطاب، اإلثبات أمام القعضاء الدولي، الطبعة األوىل، دار د. أمح (66)

ويؤكد ذلك أنه يف حالة ، 170، ص 1887عي، اإلسكندرية، سنة الفكر اجلام

الشهادة الزور ال تتمت  احملكمة الدولية غالبا بسلطة معاقبة الشهود الذين يدلون 

مامها، وهنا ال متلك احملكمة بشهادات خمالفة للحقيقة، وال يوجد كذلك اليمني أ

، إذا ثبت أن الشهادة غري حقيقيةسوى استبعاد تلك الشهادة أو إلغاء احلكم 

 .111املرج  نفسه، ص 
ظهرت بقوة قيمة وأهمية شهادة الشهود يف حمكميت يوغسالفيا السابقة  (67)

ورواندا، بل تكاد تكون الرئيسية بني األدلة يف مجي  القعضايا، وقد كانت 

 188ظهر  2779حمكمة يوغسالفيا السابقة: عام  - حصائيات كما يلي:اإل

اهد، ويف ش 129ظهر  2777شاهد، ويف عام  389ظهر  2770شاهد، ويف عام 

شاهد، ويف  287ظهر  2779حمكمة رواندا: عام  -، شاهد 188ظهر  1888عام 

 1888شاهد، ويف عام  208ظهر  2777شاهد، ويف عام  118ظهر  2770عام 

د. براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القعضائي للمحكمة -، شاهد 208ر ظه

 138، ص1880دار احلامد للنشر والتوزي ، األردن، ، 82طاجلنائية الدولية، 

 .3هامش 
املتعلق  1883سبتمرب  20( بتاريخ 1883)2213جاء يف قرار جملس األمن رقم  (68)

نه: أنه يطلب إىل األمني العام أن م 21بالوض  يف دارفور، حبيث ورد يف الفقرة 

يقوم على وجه السرعة بإنشاء جلنة حتقيق دولية تعضطل  فورًا بالتحقيق يف 

التقارير املتعلقة بانتهاكات القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان اليت 

ترتكبها مجي  األطراف يف دارفور.. ويطلب كذلك إليه أن يتخذ اخلطوات املناسبة 

دة عدد مراقيب حقوق اإلنسان املوفدين إىل دارفور..". قرار جملس املن الدولي لزيا

 . 1883سبتمرب  20الصادر بتاريخ   S/RES/1564 (2004)رقم: 
( 91/3ما ورد حول اللجنة الدولية للصليب األمحر وموظفيها يف املادة ) إاّل (69)

 -3اليت نصت على:" من تقرير اللجنة التحعضريية للمحكمة اجلنائية الدولية، و
تعترب احملكمة يف عداد األمور املشمولة بالسرية أي معلومات أو وثائق أو أدلة 

أخرى حتصل عليها جلنة الصليب األمحر الدولية، وال جيوز بالتالي إفشاؤها ولو 
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لدى جلنة الصليب األمحر بشهادة يدلي بها مسؤول أو موظف حالي أو سابق 

يد مصطفى أبو اخلري، النظام األساسي للمحكمة نقال عن: د. الس، الدولية"

اجلنائية الدولية والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وأركان اجلرائم الدولية، 

 .   181، ص1882إيرتاك للنشر والتوزي ، مصر، سنة ، 82ط
( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية:" 92/2تنص املادة ) (70)

شخاص املاثلني أمامها الذين يرتكبون سلوكًا سيئًا، مبا يف للمحكمة أن تعاقب األ

ذلك تعطيل إجراءاتها أو تعمد رفض االمتثال لتوجيهاتها، بتدابري إدارية خالف 

السجن، مثل اإلبعاد املؤقت أو الدائم من غرفة احملكمة، أو الغرامة أو بأية 

 اإلثبات". تدابري مماثلة أخرى تنص عليها القواعد اإلجرائية وقواعد 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (50) 1106ديسمبر –(01)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 ةمية المستدامة كسبيل لحماية البيئالتن
 أ.بن أعمارة صبرينة                                                    

 المركز الجامعي لتامنغست
S 

اجملاالت مبا فيها  يفرض نفسه يف كّل اأصبحت التنمية املستدامة موضوع

اجملال البيئي، حبيث صارت إحدى أهم املبادئ اليت تقوم عليها منظومة 

 محاية البيئة بشتى صورها )املادية وغري املادية(.

، وجيعل جيل فمفهوم االستدامة هو الذي يربط بني احلاضر واملستقبل

 اليوم يفكر يف جيل الغد من حيث بقاء االستدامة البيئية ومحاية هلا.

Résumé: 

LE développement durable est un sujet imposé aujourd hui a tous 

les niveaux y compris celui du dèveloppement.Il est devenu L un 

des principes protecteur de environnement (matériel et non 

matériel). 

Ce qui rattache le présent du futur. C’est bien le terme durable et 

c’est celui qui permet a la génération présente de penser a la 

génération future dumoin en ce qui concerne la durabilité et la 

protection de l’environnement.   

 
 Le développement"املستدامة مصطلح التنمية بعد أن شاع دوليا استعمال 

durable"  يف اجملال البيئوي رغم حداثته نسبيا أصبح من العضروري تداوله

مائي للبيئة. فنظرا ألهمية التنمية احل يف حمله، أي يف عالقته م  اإلطار

إىل تكريس ها تقوم على عدة مبادئ بهدف الوصول املستدامة وحبكم أّن

فتكون  وتنفيذ أوجه محاية البيئة على أرض الواق  مبفهوم االستدامة.

بذلك االستدامة يف التنمية مربرة بالربط بني التنمية يف احلاضر على 

 مجي  املستويات وضمان نصيب املستقبل يف ذلك.

تطرح اإلشكالية اآلتية: كيف يكون لتنفيذ أهداف  ؛عليهو

 يف محاية البيئة مبفهومها اجلديد؟ التنمية املستدامة دور 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (51) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

منهما إىل  سنجيب عن هذا التساؤل ضمن مبحثني نقسم كالو

يف ذلك باملنهج العلمي التحليلي الذي يناسب هذه  مطلبني مستعينني

 الدراسة. 

 املبحث األول: مفهوم التنمية املستدامة وأبعادها 

 : تعريف التنمية املستدامة وأهميتها.املطلب األول

 : أبعاد التنمية املستدامة.طلب الثانيامل

 املبحث الثاني: دور التنمية املستدامة يف محاية البيئة 

 : أهداف التنمية املستدامة.املطلب األول

 : حتقيق أهداف التنمية املستدامة.املطلب الثاني

 املبحث األول: تعريف التنمية املستدامة وأبعادها 

" عام ود "بريودي جاني راعتمد مؤمتر قمة األرض الذي انعق

1008(1 )
فكرة التنمية املستدامة اليت تشمل فكرتني التنمية يف كل 

اجملاالت حاضرا من جهة م  احملافظة على تلك التنمية للمستقبل 

 )االستدامة( من جهة أخرى )املطلب األول(.

فيكون للتنمية املستدامة عدة أبعاد تستند عليها وفقا جملاالت 

 قطاعات املرغوب استمرارية التنمية فيها )املطلب الثاني(.االستغالل ولل

مصطلح إّن  تعريف التنمية املستدامة وأهميتها املطلب األول:

التنمية املستدامة كمصطلح حديث يؤكد على ضرورة التنمية م  

احملافظة عليها بصفة دائمة، فقد أكد تقرير االحتاد العاملي للمحافظة 

على السعي الدائم لتطوير  1021لصادر عام على املوارد الطبيعية ا

نوعية احلياة اإلنسانية م  األخذ بعني االعتبار قدرات وإمكانيات النظام 

البيئي الذي حيتعضن احلياة
(2)

  . 

فمن خالل ما سبق ميكن أن نؤكد العالقة بني التنمية والبيئة
(3)

 

استقامة حيث تستفيد البيئة من التنمية ما دامت هذه األخرية تشري يف 

 احملافظة على البيئة احلالية م  ضمان استمرارية ذلك مستقبال.

املالحظ هو تركيب مصطلح التنمية املستدامة من كلمتني وإّن         

كلمة "التنمية" وهي األقدم حبكم ظهورها ملصلحة الدول املتخلفة يف 
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 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 سبيل تطورها وتقدمها ومن كلمة "املستدامة" اليت تعرب عن الدوام يف

 الوقت على استقامة ما. 

لقد كانت تعريفات التنمية املستدامة متعددة ومتنوعة فقد 

عرفها تقرير بروتالندا الصادر عن اللجنة الدولية للبيئة والتنمية يف عام 

1027(4)
ها: "التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون أن يعرض على أّن 

 اجاتها".للخطر قدرة األجيال التالية على إشباع احتي

وقد عرفتها منظمة األغذية والزراعة )الفاو( بأنها: "هي إدارة 

ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغري التقين واملؤسسي بطريقة 

احلالية تعضمن حتقيق واستمرار إرضاء احلاجات البشرية لألجيال 

ادر تلك التنمية املستدامة حتمي األرض واملياه واملص واملستقبلية. إّن

الوراثية النباتية واحليوانية وال تعضر بالبيئة وتتسم بأنها مالئمة من 

الناحية الفنية ومناسبة من الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية 

االجتماعية"
(5)

. 

تعريف التنمية املستدامة جيب أن يكون  يتعضح من التعريفني أّن

وهذا بالنسبة ، ية...(شامال لكل جوانب احلياة )اقتصادية، اجتماعية، بيئ

 للحاضر وللمستقبل أيعضا، مما يؤكد فكرتي التنمية واالستدامة معا.

التنمية املستدامة هي: "ذلك النشاط  ّنإا عن ادوارد بإربي فأّم         

الذي يؤدي إىل االرتقاء بالرفاهية االجتماعية أكرب قدر ممكن، م  احلرص 

در ممكن من األضرار واإلساءة إىل على املوارد الطبيعية املتاحة وبأقل ق

التنمية املستدامة ختتلف عن التنمية يف كونها  البيئة، ويوضح ذلك بأّن

أكثر تعقيدا وتداخال فيما هو اقتصادي واجتماعي وبيئي
(6)

. 

يتنب من خالل ما سبق ذكره الرتابط املولد بني عمليات التنمية 

ريس مبدأ االستدامة م  املختلفة ومحاية البيئة حاضرا أو مستقبال بتك

 .يح مفهوما حديثا للبعد البيئبفكرة التنمية فهذا ما أص

ا املشرع اجلزائري فقد عرف التنمية املستدامة يف ظل القانون أّم

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 30/13 :رقم
(7 )

ضمن 

 تنمية منه اليت تنص على أنها "مفهوم يعين التوقيف بني 30املادة 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (51) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ةاجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار ومحاية البيئة إي أدرج البعد البيئ

يف إطار تنمية تعضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة واألجيال 

 .املستقبلية"

هذا التعريف أيعضا يؤكد لنا ضرورة التوفيق بني التنمية 

ة أخرى االقتصادية ومتطلباتها من جانب محاية املوارد البيئية من جه

بذلك التنمية املستدامة إحدى الثوابت اجلوهرية يف سياسية  فتعّد

الدولة
(8)

. 

تكتسي التنمية املستدامة أهمية بالغة تبني لنا من خالل 

تعريفها اخلاصة والعامة يف ظل خمتلف القوانني واملؤمترات اليت ناقشتها يف 

 اآلتية: ارتباطها مبفهوم محاية البيئة وهي تتلى أساسا يف النقاط

تسعى للتوفيق بني مجي  أشكال التنمية )اقتصادية ـ اجتماعية ـ  -

 ثقافية...اخل( ومحاية البيئة بشكل مستمر. 

 يف كل مسارات التنمية. يتدرج البعد البيئ -

احلاالت تلبية حاجات األجيال احلاضرة واملستقبلية يف  تعضمن يف كّل -

 نفس الوقت.

كان مؤمتر األرض لسنة تدامة أبعاد التنمية املس املطلب الثاني:

لتثبيت السياسة الدولية للقرن  احول التنمية املستدامة أساس 1008

الواحد والعشرين يف جمال استدامة التنمية وكان ذلك على عدة وسائل 

تقنية تكون السبيل لتحقيق التنمية يف كل اجملاالت االقتصادية 

 واالجتماعية وإنسانية والبيئوية إدارية...اخل(.

جتلى عن التطور التنموي يف شتى اجملاالت مصاحبا يف ذلك التطور 

التكنولوجي توافر عدة أبعاد تعكس مكونات التنمية املستدامة تتمثل 

 فيما يأتي: 

البعد االقتصادي للتنمية املستدامة: خيتلف حمتوى هذا البعد باختالف  -0

الثالث دول العامل دور كان  التطور والقوة االقتصادية للدول فإّن

يقتصر على عملية توظيف املوارد للوصول إىل رف  املستوى 

)املصنعة( يتمثل يف  لدى الدول املتقدمةفإّنه املعيشي للفرد 
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 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

وإجراء تغريات الطبيعية الوصول إىل ختفيض كبري يف استهالك املوارد 

 حساسة يف منط االستهالك واإلنتاج.

يف البعد االقتصادي خذ عدة أمناط بعني االعتبار أيتوجب  ؛عليهو

للتنمية املستدامة وهي
(9)

 : 

o .حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية 

o .مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث ومعاجلته 

o .تبعية البلدان النامية 

o .املساواة يف توزي  املوارد 

o .االتفاق العسكري 

o .التفاوت يف املداخيل 

ية املستدامة نوع من يستلزم البعد االقتصادي للتنم ؛عليهو

االتفاق والتواصل بني الدول النامية والدول املتقدمة أساسا حول 

 األمناط اليت تهم وتربط الطرفني معا. 

يف بعدها املستدامة البعد االجتماعي للتنمية املستدامة: ترمي التنمية  -5

االجتماعي )اإلنساني( إىل رف  معدل النمو للسكان م  احملافظة على 

برف  مستوى اخلدمات املقدمة للسكان  وهذا ال يكون إاّل استقراره

يف املناطق املعزولة واألرياف لتفادي نزوحهم حنو املدن )صحية، 

مبشاركة القاعدة )الطبقة  أيعضا إاّل تعليمية ـ إدارية...اخل( وال يتّم

 .الشعبية( يف خمتلف املخططات التنموية للدولة يف كل اجملاالت

البعد االجتماعي للتنمية املستدامة عدة مسائل  يكون يتطلب ؛عليهو

تتلخص يف ما يأتي
(10)

 : 

 يف التوزي . ةاملساوا 

  .املشاركة الشعبية واحلراك االجتماعي 

 .التنوع الثقايف وحماربة البطالة 

 أجيال...اخل(-ضبط السكان والعدالة بني الناس )نساء
(11)

. 
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مة يبدأ من يكون بذلك أساس البعد االجتماعي للتنمية املستدا

حسب  القاعدة االجتماعية حيث يشارك املواطنني من مجي  الشرائح وكّل

 مسؤولياته يف خمتلف خمططات التنمية للبالد. 

املستدامة: يرتكز هذا البعد على اختاذ  للتنمية يالبعد البيئ -4

اسرتاتيجيات يف جمال االستغالل األمثل للموارد الطبيعية واالبتعاد كل 

 يزافها وهذا يهدف إىل احملافظة على التوازن البيئالبعد عن استن

 واسرتجاع املستعمل واملشغل للحفاظ على نصيب األجيال الالحقة.

اآلتيةيف النقاط املستدامة للتنمية  يالبعد البيئعناصر إذن تتلخص 
(12)

: 

 .النظم االيكولوجية والتنوع البيولوجي 

 .الطاقة 

 .الصناعة النظيفة 

 جمي .اإلعالم والثقافة لل 

لدى اجلمي   يالوع يتطلب البعد البيئي للتنمية املستدامة توافر

على البيئة بشتى الوسائل سواء كان باحملافظة على  ةظبعضرورة احملاف

 التنوع احليواني أو النباتي أو كان باستيعاب تلوث املصان  وغريها.

البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة: يقصد به التطور والتقدم  -2

يف أي استعمال التكنولوجيا احملافظة على البيئة وليس امللوثة النظ

 واحملطمة هلا.

 و ميكن تلخيص أوجه البعد التكنولوجي ذلك فيما يأتي:

 ماء...اخل(.-استخدام الطاقات املتجددة )مشس 

  التخلص التدرجيي من املواد الكيميائية والغازات امللوثة

 املنبعثة )املعضرة مثال لطبقة األزون(.

  الردع القانوني والذي يكون بإصدار قوانني دولية

 وداخلية عقابية لكل التصرفات املاسة باجملال احليوي

 .حيوان...( يف سبيل التطور التكنولوجي -هواء-)ماء

  تشجي  البحث العلمي يف جمال إجياد آليات قابلة لالستدامة

 عند االستغالل التكنولوجي 
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 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

: يتطلب هذا البعد عصرنة التقنيات البعد اإلداري للتنمية املستدامة -2

)النظيفة( املستعان بها للوصول إىل تنمية اقتصادية وصناعية بأقل 

بالتقليل من استعمال املصادر الطاقوية  األضرار وهذا ال يكون إاّل

 .واملوارد املنتجة للغازات السامة وامللوثات )الطاقات البديلة(

القاسم  ه يؤكد على أّنّنأد إىل تقرير املوارد الطبيعية جن عالرجووب

بعاد التنمية املدروسة سابقا يكمن يف أ املشرتك الذي جيم  بني كّل

مراعاة ما يأتي
(13)

: 

 عدم  جتاهل العضوابط احملددات البيئية. 

 عدم استنزاف املوارد الطبيعية. 

 )تطوير املوارد البشرية )الصحة، الدميقراطية، حقوق اإلنسان 

 ة الصناعية السائدة.إحداث حتوالت يف القاعد 

 املبحث الثاني: دور التنمية املستدامة يف محاية البيئة.

تلعب التنمية املستدامة مبفهومها الشامل )احلالي( دورا معتربا يف محاية 

البيئة اليت أصبحت اليوم تعرب عن حق من حقوق اإلنسان
فيتجلى  (14)

ألجلها واليت  دورها ذلك يف خمتلف األهداف )املطلب األول( اليت وضعت 

رض الواق  بناء على خمتلف األبعاد اليت أتسعى إىل حتقيقها وتنفيذها على 

 ترتكز عليها )املطلب الثاني(.

تتنوع وتتعدد أهداف أهداف التنمية املستدامة  املطلب األول:

 االستدامة اللذانالتنمية املستدامة انطالقا من مفهومي التنمية و

حاجة كل منهما لألخر ليسفر ذلك عن  يرتبطان يبععضهما البعض وفق

 تبين املفهوم الشامل والعادل للتنمية املستدامة.

يتجلى اهلدف األساسي للتنمية املستدامة يف ضرورة تغطية حاجيات 

اإلنسان ورعايته على املدى الطويل 
(15)

فلتحقيق هذا اهلدف يتطلب  

 تي:األمر حتقيق عدة أهداف أخرى ال تقل أهمية عنه وهي كما يأ

 والفقر يف كل مكان يف العامل. يالسعي للقعضاء على التدهور البيئ -

 احملافظة على خمتلف املوارد الطبيعية والبشرية. -

 حتقيق استجابة للحاجيات احلاضرة دون استنزاف املوارد. -
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ضمان تلبية للحاجات املستقبلية باستغالل عقالني للموارد يف  -

 .احلاضر

ملخططات التنموية )دون أي حتقيق مشاركة اجلمي  يف وض  ا -

 إقصاء ألية شرحية يف اجملتم (.  

إذا كان ذلك  فال تكون بذلك أهداف التنمية املستدامة فاعلة إاّل        

قائما على عدة عناصر تعد من متطلباتها اليوم وهي تتجلى يف عدة 

أنظمة هي
(16)

: 

 .نظام سياسي يقوم على الدميقراطية يف اختاذ القرار 

 صادي يعتمد على الذات ويكمن من الفائض.نظام اقت 

 . نظام اجتماعي إنتاجي يكرس اجلدوى البيئية يف املشاري 

 .نظام تكنولوجي يعتمد على البحث إلجياد احللول 

 .نظام دولي يعزز تبادل اخلربات يف جمال التنمية 

 ينظام ثقايف يؤسس على تأصيل البعد البيئ. 

 لذات.نظام إداري ميلك القدرة على تصحيح ا 

إذا متعنا النظر يف تلك النظم اليت يعد وجودها من متطلبات التنمية      

اغلبها يطابق متاما آليات ومعايري حتديد احلكم الراشد  املستدامة فنجد أّن

 )احلوكمة( نذكر على سبيل املثال:

 .معيار املشاركة الذي ميثل النظام السياسي 

 التكنولوجي.سرتاتيجية مثل النظام اال ةمعيارا لرؤي 

 .معيار املساءلة الذي ميثل النظام اإلداري 

ففي سبيل التوافق م  األهداف اليت جتعل التنمية املستدامة           

والبيئةللتنمية املستدامة إنشاء االحتاد العربي  بالوطن العربي مّت
(17)

 :بتاريخ 

(AUSDE) 8311ديسمرب  12
(18)

فهو يعرب عن إميان الدول العربية  

عضوة يف االحتاد بتعزيز التكامل العربي يف جمال محاية البيئة وبعضرورة الع

يف شتى نواحي احلياة والعمل على  يمحايتها من أي إخالل للتوازن البيئ

 منها األجيال احلاضرة واملستقبلية.ليستفيد حتقيق مبدأ االستدامة البيئية 



(50) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 
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يس يكمن تكر تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املطلب الثاني:

عملية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املرجوة فتتحقق بذلك على 

رض الواق  إذا ارتكزت تلك العملية على عدة مبادئ منها ما تبناه البنك أ

العاملي يف عقيدته البيئية م  بداية القرن الواحد والعشرين وهي
(19)

: 

 حتديد األولويات بعناية. -0

 ة(.)فعالية التكلف االستفادة من كل دوالر -5

 اغتنام فرص الربح لكل األطراف. -4

 استخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكنا. -2

 االقتصاد يف استخدام القدرات اإلدارية والتنظيمية. -2

 العمل م  القطاع اخلاص )موضوعية التعامل(. -1

 اإلشراك الكامل للمواطنني. -7

القطاع -توظيف الشراكة اليت حتقق النجاح )الثالثية: احلكومة -1

 ات اجملتم  املدني(.منظم –اخلص 

 حتسني األداء اإلداري املبين على الكفاءة والفعالية. -9

 إدماج البيئة من البداية )الوقاية خري من العالج(.      -01

هناك من يرى لتحقيق أهداف التنمية  من جانب آخر فقد جند أّن

املستدامة احلاجة إىل نظام منسق يعضم السياسات التكنولوجية 

 ماعية يف خطة شاملة للتنمية.واالقتصادية واالجت

واهليئات يسعون  تيقرتحون من خالهلا عدة مبادئ إرشادية للوزاراو

ها إىل تطوير سياسات فعالة تساعد يف حتقيق أهداف التنمية ئمن ورا

املستدامة
(20)

كما تعتمده جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة يف مجهورية  

مصر العربية و هي كما يأتي
(21)

: 

 طيط االسرتاتيجي.مبدأ التخ -0

 سرتاتيجية على التحليل الفين اجليد.االمبدأ بناء عملية إعداد  -5

 مبدأ وض  أهداف واقعية ومرنة للسياسة. -4

 سرتاتيجية.االمبدأ الرتابط بني امليزانية وأولويات  -2

 مبدأ السياسة املتكاملة بني القطاعات املختلفة. -2
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 مبدأ احلكم الراشد. -1

 فويض.مبدأ الالمركزية السلطة والت -7

 مبدأ رف  الوعي. -1

 مبدأ العدالة بني األجيال.  -9

 مبدأ احلفاظ على املوارد الطبيعية. -01

 مبدأ جتريم اجلهة املتسببة يف التلوث. -00

 مبدأ قيام املستخدم بالدف . -05

 مبدأ املسؤولية املشرتكة. -04

 مبدأ الوقائية. -02

 مبدأ التخطيط والتنمية العمرانية واستخدامات األراضي. -02

األهداف سواء اختلفت فيها السياسات الدول أو اشرتكت تلك  كّل         

عندها فهي تصب كلها يف قالب واحد هو حتقيق تنمية مستدامة وتطابقت 

 للحفاظ على البيئة وهذا ما أكدت عليه منظمة األمم املتحدة يف

ممي للتنمية املستدامة املعنونة "املستقبل وثيقتها الصادرة عن املؤمتر األ

"هليإ وبنصالذي 
(22) 

على أن تكون أهداف التنمية املستدامة املنتظر 

وأن  8312حتقيقها متناسقة م  خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

تكون مدجمة فيها
(23)

               . 

8 

يتمخض من الدراسة السابقة احتواء مفهوم التنمية املستدامة 

شاملة لكل  وتكون التنمية، لكل جوانب التنمية حاضرا ومستقبال

، (...اخلايتكنولوج-اجتماعيا-مكوناتها على سبيل االستدامة )اقتصاديا

فمنه ال يكون للتنمية املستدامة دور يف محاية البيئة كحق من حقوق 

 رض الواق . أأهدافها على  اإلنسان إال بتجسيد وتنفيذ كّل

التنمية اهلدف الثامن من أهداف األلفية املسطرة على تعّد 

ألمم املتحدة ومن حتدياتها األساسية أن تكون تلك التنمية طاولة ا

 مستدامة )دائمة( جتم  بني احلاضر واملستقبل يف كل اجملاالت.

بتعضافر اجلهود على كل  والتحدي كما هو معلوم ال يكون إاّل

املستويات فعلى الدول املتقدمة )املصنعة( مد يد العون للدول النامية 



(60) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

نتاج واالستثمار احمللي االية تقوم على روح )املتخلفة( بشراكة حقيق

 تواخلارجي وروح املنافسة وكذلك إشراك الدول النامية يف اختاذ القرارا

 البيئوية إىل جانب الدول املتقدمة.

فرغم تعدد املعوقات اليت قد تصادف رف  تلك التحديات مثال           

 رالطبيعية وانتشاشدة انتشار الفقر يف العامل وحدة استنزاف املوارد 

احلروب واملنازعات املسلحة وكذلك ما ختلفه خمتلف الكوارث الطبيعية 

عصارات...اخل( يتوجب إعادة النظر يف توزي  املوارد إ- تفيعضانا-الزل)ز

عامليا على أن يصبح توزيعا عادال للثروات وضمانا فعاال حلقوق اإلنسان 

ول للعدل واالستقامة واستغالل عقالني للموارد الطبيعية لغرض الوص

 واالستدامة.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 

 1املعروف بقمة األمم املتحدة حول البيئة والتنمية املنعقد يف الفرتة املمتدة بني  (1)
والذي حاولت فيه الدول األطراف التوفيق بني البيئة  2771جوان  23 إىل

 بأنهما وجهان لعملة واحدة.  واإلقراروالتنمية 

، الطبعة األوىل، لثقافة البيئيةمحاية البيئة ومكافحة التلوث ونشر ا، ريد مسريقانظر -

 .282ص، 1821، األردن، دار احلامد للنشر والتوزي 

 وإحساننقال عن مريم أمحد مصطفى  .98ص ، املرج  السابق، ريد مسريق :نظرا (2)

، 1882، اإلسكندرية، قعضايا التنمية يف الدول النامية، دار املعرفة اجلامعية، حفظي

 .213ص 

معقد للكائنات احلية يف حميطها احليوي )حيوانات ونباتات وماء باعتبارها تركيب  (3)

 .وهواء...(

ودار  فطبعة منقحة نشر مشرتك بني املؤل، البيئة يف مواجهة التلوث، نظر فتحي دردارا-

 .9ص، 1881، األمل
 مقال د. هشام بشري، التنمية إىلمحل عنوان "مستقبلنا املشرتك" ارج   الذيالتقرير  (4)

  :على املوق  االلكرتوني 1821نوفمرب 18ريخ امة: املفهوم واملكونات، املنشور بتاملستدا
http:// alhoriyatmaroc.worldgoo.com/+173-topi 

 .نفسه املرج   (5)

التنمية املستدامة بني احلق يف استغالل املوارد الطبيعية واملسؤولية عن ، سيا قامسيآ  (6)

قى الدولي تاملل أشغالتجربة اجلزائرية مداخلة مقدمة يف ال إىل اإلشارةمحاية البيئة م  
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S  

نظر الكثري  إّن الصورية من أقدم املمارسات اليت عرفها الرومان، وهي يف

من الفقهاء تقوم على خالف كاذب من أجل إخفاء احلقيقة، فهي بذلك 

 خرق ملتوي للقانون.

ينتج عنها عمل ظاهري قانونية كما تظهر يف شكل عمل قانوني أو واقعة 

خيتلف عن العمل احلقيقي اخلفي، ولذلك تعترب الصورية إحدى أشكال 

 احليل القانونية.

The consequanse of  the concealment in the Algerian civil law 
 A summary: 
Concealment was one of the oldest practices in the juridicial field, 
performed since the Roman era. According to the lawers, this 
practice is based on fake and unlawful dissension inorder to hide 
the truth. Thus, it is an unfair breach of the law. 
Concealment appears to be a judicial act or a judicial entity which 
might lead to an obvious act different from the real, veiled one. 
Therefore, this practice is considered as one of the judicial tricks. 

 
إحدى أشكال احليل القانونية اليت متتد جذورها إىل تعترب الصورية 

العهد الروماني، وتطّورت مظاهرها على مدى الزمن، حيث أخذت 

 خالهلا طاب  النظم القانونية واألوضاع التشريعية اليت مّرت بها.

ونظرا لألهمية البالغة اليت ميثّلها هذا التصّرف بالنسبة للقوانني 

 إّنعتبار الصورية خرقا ملتويا للقانون وإخفاء للحقيقة، فاملعاصرة، با

 الوقوف ودراسة خمتلف جوانب هذا التصّرف. يمن العضرور

إّن صلة هذا التصّرف مبختلف ما يتعضمنه من مفاهيم ومعضامني 

كالباعث غري املشروع، والغش حنو القانون وغريها، جيعل رصد  قانونية،

 خالل كشف هذه الصلة بوضوح، نأنواع الصورية هنا الزما، وذلك م
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وجيعل الوقوف على معايري احلكم على التّصرف بالصورية وعدمها أمرا 

 ضروريا.

حماولة إبراز وجتلية بعض  من خاللدراسة هذا ما تناولته هذه ال

. وفيما يلي بيان ملا مت املسائل اليت يثريها موضوع الصوريةالنقاط و

 التنويه واإلشارة إليه:

 يف الصورية لغة واصطالحا.تعر أّوال:

 التعريف اللغوي:-1

)صور(؛ وهي مصدر اللفظ مأخوذ من حيث اللغة من الصورية مصطلح 

صناعي من صورة، والصورة هي: الشكل واهليئة واحلقيقة والصفة
(1)

. 

ها: اجتاه يرمي إىل التعويل على وقد جاء يف بعض املعاجم ما يفيد بأّن

 ثّم يشري املعجم إىل مأخذنصر املادي، الشكل دون املعضمون وإهمال الع

هو ما يطلق على العقد الذي ليس له وجود قانوني الذي املعنى القانوني 

على الرغم من مظاهره وشكله
(2)

. 

وعلى هذا فاألصل اللغوي للمصطلح القانوني )صورية( مرجعه إىل 

معنى: مادة صور؛ أي الصفة الوهم، إذ تقول: تصورت الشيء أي 

 ما تطلق على الشكل واحلقيقة والصورة.توهمته، ك

 الصورية وإن كانت دالة على الشكلية من حيث املظهر؛ إاّل وال شك أّن

فيها ما يدل على وجود نية الستغالل الشكل يف التغطية على  أّن

 املعضمون.

 التعريف االصطالحي:-2

 عّرفت الصورية بتعريفات عديدة؛ ولعل من أهّم تلك التعريفات ما يلي:

اختاذ مظهر غري حقيقي إلخفاء تصرف » :عّرفت الّصورّية بأنها-أ

حقيقي؛ وذلك بأن يتفق طرفان على إخفاء إرادتهما احلقيقية بقصد 

ا إخفاء تصرف حقيقي عن الغري، فتصرفها الظاهر يكون صوريا، أّم

«تصرفها املسترت أو ما يسمى بورقة العضد فيكون حقيقيا
(3.)

 

احلقيقة اجلوهرية مبظهر شكلي ليس  وهذا فيه إشارة إىل تزوير

 هو بالعضرورة ما يعرب بصدق عن جوهر التصرف وحقيقته.
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 :مستويني اثنني يف التصرف الصوري هذا التعريف أّن بدو من خاللوي

 والغش.التحايل عن الغري، من باب إخفاؤه تصرف حقيقي؛ وهو ما مت  -

 آخر. تصرف كاذب، وهو املظهر الذي جتسد به التصرف خلداع طرف -

فقهاء الشريعة قد أعطوا  ويف هذا املقام ال بأس باإلشارة إىل أّن

تعريفا مطابقا هلذا املعنى من حيث املعضمون العام، وهو ما تعضمن 

 القيام مبظهر كاذب للتغطية على تصرف حقيقي.

ويف هذا يقول الدكتور "حممد رواس قلعجي" مّلخصا تعريف 

، -أي شكال–رز له صورة من صور الشيء: أب»الفقهاء للصورية: 

والصوري نسبة إىل الصورة: إظهار تصرف قصدا وإبطان غريه، م  

إرادة ذلك املبطن. وهي على نوعني: صورية مطلقة: وهي صورية 

تتعضمن افتعاال كامال لتصرف ال وجود له يف احلقيقة. الصورية النسبية 

ورة بالتسرت: وهي إخفاء تصرف يف صورة تصرف خر؛ كإخفاء هبة يف ص

«بي 
(4).

 

اتفاق طريف التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما »وقيل يف تعريفها: -ب

احلقيقية حتت شعار أو مظهر كاذب، سواء أكانت الصورية مطلقة أو 

نسبية، وذلك لغرض ما خيفيانه عن الغري؛ فيكون املتعاقدان يف مركزين 

ه هو  أّنقانونيني متعارضني، أحدهما ظاهر ولكنه كاذب يعتقد الغري

احلقيقة، واآلخر حقيقي ولكنه خفي عن الغري؛ ومن هنا وجد التصرف 

الظاهر وهو التصرف الصوري، ووجد التصرف املسترت وهو التصرف 

«احلقيقي أو ما يسمى بورقة العضد
أي اتفاق املتعاقدين على إخفاء  ،(5)

 أ عليه مسبقا.غرضهما احلقيقي من العقد حتت مظهر متواَط

ها إىل اصطناع مظهر كاذب الصورية مرّد ّنفإذا التعريف ه من خاللو

وذلك من أجل إخفاء احلقيقة عن  ؛عند القيام بإجراء تصرف قانوني

الغري، أو من أجل إخفاء حقيقة التصرف القانوني عن اآلخرين
(6.)

 

الصورية تعين اتفاق  أّن-نظرا إىل مآل التصرف وحقيقته–مما يعين 

تصرف ظاهر غري حقيقي بغرض إخفاء  طرفني أو أكثر على إبرام

العالقة اليت تربط بينهما؛ وهو ما جعل أصحاب التعريف الثاني يعتربان 
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الصورية شاملة من حيث املعنى للصورية املطلقة والنسبية على 

سواء
(7.)

 

على هذين التعريفني هي إنشاء تصرف  وجوهر الصورية بناًء

يات التصرف القانوني قانوني لكن مظهره كاذب وإن متثلت فيه شكل

 ه حيلة أو حتايل على القانون؛ مما لكنه حتايل خاص.احلقيقي؛ مبعنى أّن

 وفيما يلي بيان للفروق اجلوهرية بني الصورية واحليلة.

 ثانيا: الفرق بني الصورية واحليلة.

ّيني وإن كانت مظهرًا القانونعند الصورية  البد من اإلشارة إىل أّن

ه يتعني بيان ما بني املصطلحني من أّن تحايل؛ إاّلاحليلة وال من مظاهر

 عالقة؛ وهو ما سيأتي ذكره فيما يلي:

احليلة أوس  داللة  الصورية مفهوم أخص من احليلة؛ مبعنى أّن-2

احليلة  املعلوم قانونيًا أّن من الصورية وأكثر مشوال؛ إذ من

القانونية تشمل الصياغة القانونية املعروفة عند القانونيني 

أنه وسيلة إىل إجياد خمارج قانونية لبعض ما يفرضه الواق  ب

وسيلة عقلية الزمة لتطور القانون، تقوم على »القانوني، 

أمر خمالف للواق  يرتتب عليه تغيري حكم القانون افرتاض أساس 

«دون تغيري نصه
(8.)

 

ها وسيلة لتطوير القانون، والتقليل من غلو وهو ما يفيد بأّن

فاهيم واألحكام اليت قد يكون التزامها سببا وصرامة بعض امل

ا الصورية فهي تصرف يقصد به يف حرج واقعي مفروض؛ أّم

 صاحبه اخلديعة وإخفاء احلقيقة عن الغري.
ما تتحقق بوجود طرفني يف التصرف حتى يعترب الصورية إّن أّن-1

النظر عن جمال وقوع  مفهوم الصورية متوافرا فيه، بصرف

ن قبيل العقود أو الدعاوى أو غريها من الصورية سواء كان م

التصرفات، أي حتقق املظهر الكاذب بتواطؤ طرفني
(9.)

 

ا احليلة فال يشرتط يف حتقق مفهوما وقوعها من طرفني؛ إذ أّم

قد يقوم بها طرف واحد فقط على النحو املعهود يف أغلب 
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احليل القانونية اليت يفعلها املشرع من باب الصياغة، ورمبا 

بوجود طرفني اثنني كما هو معروف يف الغش ويف حصلت 

 أغلب احليل التدليسية وما يف معناها.
 القصد أو اهلدف هو أيعضًا فارق مؤثر يف هذا؛ ذلك أّن أّن-1

الصورية دائما ختالف احلقيقة املتواطأ على إخفائها من طريف 

التعاقد، تنتهي يف غاياتها إىل اخلداع والغش والتدليس ومراوغة 

نون وااللتفاف عليه؛ بينما احليل اليت يقوم بها املشرع نفسه القا

فهي حيل نبيلة الغاية شريفة القصد، مآهلا التخفيف من غلو 

 القواعد القانونية ونصوص مواده.

احليل إذا كانت عقدية فهي غالبا عقد واحد؛ بينما الصورية -3

اجتهت إليه إرادة  تتعضمن وجود عقدين اثنني: عقد أول

وعقد ثان صوري ظاهر ليس هو ما اجتهت إليه إرادة  الطرفني،

أي طرف من أطراف التصرف القانوني
(10.)

 

احليل قد تكون جنسا للصورية حبيث تندرج الصورية يف  أّن-2

هذا من  بأّن :معضمون احليلة أو نوعا من أنواعها؛ فيقال مثال

احليل الصورية، بينما ال ميكن أن تكون الصورية جنسا تندرج 

احليلية؛ فهذا واحد من الفروق  ريلة حبيث يقال: الصّوفيه احل

احليلة لغويًا مقارنًة بالصورية اليت ال  اليت فرضها مشول معنى

يتجاوز معناها ما سبق ذكره عند التنصيص على التعريف 

 اللغوي.
مثة جمموعة من  لكن يتعّين علينا يف هذا الصدد التنويه بأّن

د الصورية فرقًا بالنظر إىل رجال القانون ال يرون بني العقو

الباعث أو الداف ؛ حيث يعضفي على بعض العقود الصورية 

إطالقا شكليا ال ينايف القانون إذا كان الداف  إليه شريفا ويتسم 

باملشروعية من حيث األصل، مثال ذلك: لو أّن شخصًا ما أراد 
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شراء قطعة أرض من شخص آخر؛ إاّل أّن الشخص الذي 

البائ   بأّن -لظروف ومالبسات معيّنة -اعتقد يرغب يف شرائها 

سريف  عليه الثمن إذا ظهر بنفسه يف عملية التعاقد بسبب 

غناه وثروته أو بسبب كونه من منطقة أخرى أو حنوها؛ فقام يف 

هذه احلالة باالتفاق م  شخص آخر كي يشرتي له تلك القطعة 

  إىل التصرف الداف ثم يّردها أو يرجعها بامسه فيما بعد؛ حيث إّن

هنا مشروع والباعث شريف ال غبار عليه
(11.) 

ها ال تدخل بالنظر إىل احلقيقة هذه التفرقة ال مسوغ هلا ألّن والواق  أّن

 واملآل يف معاني الصورية اليت ينص عليها رجال القانون.

 :ثالثا: الصورية حيلة يف املفهوم الفقهي

د( من التصّرف؛ لقد نظر فقهاء الشريعة إىل )الباعث( و)القص

وجعلوا من موافقة قصد الشارع أو مناقعضته معيارًا يف احلكم على أي 

تصرف بأنه تصرف مشروع أو بأنه حيلة مردودة؛ وبغض النظر عن 

حول مدى التوسي  والتعضييق يف -بني مجهور وحنفية–خالف الفقهاء 

تا يف أغلب فقهاء الشرع جعلوا )قصد الشارع( معيارًا ثاب احليل؛ إاّل أّن

احلكم على التصرفات العقدية خاصة، فإذا وافق اإلنسان قصد الشارع 

فتصرفه مشروع؛ وإذا ناقعضه فهو حيلة، سواء كان تصرفه من قبيل 

 الصورية أو غريها من التصرفات.

على قصد الشارع  فالصورية عند الفقهاء إذا حيلٌة من احليل؛ بناًء

 مناقعضته هنا.  الذي مّت

من فقهاء املالكية وأحد األصوليني  –مام الشاطيب وعليه ميّثل اإل

للصورية باعتبارها حيلة من احليل املردودة بنكاح التحليل؛ وهو -الكبار

نكاح يتم كحيلة لكي ترج  الزوجة إىل من طلقها طالقا باتا ببينونة 

از كربى؛ لكن املشروعية الظاهرية للتصرف مل تشف  يف احلكم جبو

الشارع ذاته يفيد مبنطوقه إبطال هذا التصرف؛ نص  لتصرف؛ وذلك أّنا

ال، حتى »وهو ما ورد يف احلديث الشريف من قوله صّلى اهلل عليه وّسلم: 

«تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
(12.)
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ل على األحكام التحّي»ويف هذا يقول أبو إسحاق الشاطيب: 

«الشرعّية باطل على اجلملة نظرا إىل املآل
(13)

جة أي بالنظر إىل نتي، 

 التصرف ذاته.

قصد الّشارع من املكّلف أن يكون قصده يف العمل »ويقول أيعضا: 

موافقًا لقصده يف الّتشري ، والّدليل على ذلك ظاهٌر من وض  الّشريعة؛ 

إذ قد مّر أّنها موضوعة ملصاحل العباد على اإلطالق والعموم، واملطلوب 

د خالف ما قصد من املكّلف أن جيري على ذلك يف أفعاله؛ وأن ال يقص

«الّشارع
(14.)

 

وهو تصريح واضح بالبطالن؛ والبطالن هنا شامل جلمي  

التصرفات القائمة على عنصر احليلة سواء كانت عقودا أو أعمااًل أو 

كّل »على فساد الداف  والقصد؛ ويف هذا يقول الشاطيب دائما:  غريها بناًء

د ناقض الّشريعة، من ابتغى يف تكاليف الّشريعة غرَي ما ُشرعت له؛ فق

وكّل من ناقعضها فعمله يف املناقعضة باطل، فمن ابتغى يف الّتكاليف مامل 

«ُتشرع له؛ فعمله باطل
(15). 

 رابعا: أنواع الصورية

الصورية نوعان: صورية مطلقة)حقيقية(، وصورية نسبية، وفيما يلي 

 بيان ذلك:

 وهي ما كانت متعلقة بوجود العقد نفسه؛ الصورية املطلقة:-1

حيث إّن االتفاق املسترت ال يتعضمن عقدا آخر خمتلفًا عن العقد الظاهر؛ 

التصرف الظاهر تصرف صوري وال  وإن كان االتفاق املخفي يثبت بأّن

يوجد يف حقيقة األمر
(16). 

مثاهلا: جلوء الشخص الذي أحاط به الغرماء إىل بي  أمالكه 

عقد بي ،  ا:صوريا؛ تهّربا من مالحقتهم، حبيث جيري عقدين أحدهم

والثاني سند االعرتاف بالدين لكي يثبت حقه فيما بعد
(17). 

الصورية النسبية هي ما كان فيها اتفاق بني  الصورية النسبية:-2

طرفني يف العقد على إخفاء تصرف حقيقي حتت غطاء تصرف صوري 

وهو ما  يسرت أو خيفي التصرف احلقيقي أو بعض أطرافه أو حمتوياته،
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ها تتعلق جبزء من العقد ال الصورية هنا جزئية، مبعنى أّن أّنجيعلنا نقول ب

بكل العقد
من أمثلة ذلك أّن األصل العام هو توافر الشروط ، (18)

املوضوعية للعقد يف العقد احلقيقي، أّما العقد الصوري فتوافر فيه 

العربة يف الصوري هي عند  الشروط الشكلية فقط ال غري، وكذلك فإّن

على حنو ما سبق  مدني جزائري( 270 ما يف )املادةالدائنني فقط ك

 شرحه يف املعنى االصطالحي للصورية.

األصل يف هذا  ا عند اخللف اخلاص فهي حبسن النية، علما بأّنأّم

العربة بالعقد  / مدني جزائري( من أّن277الباب هو ما جاء يف )املادة: 

ه استثناء يقعضي بأّن احلقيقي بني املتعاقدين وخلفهما العام، وإن كان مثة

يف  بالعقد الظاهر عند التعارض وذلك حرصًا على استقرار التعامل

 .التصرفات

مصطلح يستخدم  التصرف الصوري باعتباره حتاياًل على القانون-3

التحايل يف التعبري عن مجي  أشكال وصور اإلخالل بالقانون أو حماوالت 

كل »ه: ة مثال يعّرف بأّنجتاوزه وااللتفاف عليه؛ فالتحايل على العضريب

عمل غري مشروع يتعضمن إخفاء أو كتمانا يؤدي إىل عدم دف  

«العضريبة
(19.)

 

من غري  –الصورية والغش والتدليس واحليلة  وهذا ما يعين أّن

ذلك من التحايل؛ وهو ما حدا إىل  كّل-املشّرع على سبيل الصياغة 

 القانون(. )الصورية كتحايل على: -أعين– طالقهذا اإلبالتعبري 

من الغش واخلداع يبدو  وإذا كان إطالق لفظ التحايل على كّل

سائغًا ومقبواًل بوضوح؛ من حيث كونهما وجهني من وجوه خرق 

اعتبار الصورية حتاياًل بإطالق قد يكون فيه شيء من  أّن القانون، إاّل

التوس ؛ وذلك للمعنى التوسعي الذي سبق التمثيل له مبشرتي األرض 

 ق شخص آخر.عن طري

نوعا من -ومبعناها احلقيقي–الصورية من حيث األصل  وتعترب

أنواع التحايل ومظهرا من مظاهره؛ وذلك ملا فيها من إخفاء للحقيقة 

مبظهر كاذب، وهذا كاف يف ختلف املشروعية عن التصرف الصوري، وإن 
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ها ليست كان للقصد دخل يف تكييف بعض التصرفات الصورية على أّن

  تعترب حتاياًل ممنوعا كما سيأتي.باطلة وال

 :خامسا: أثر الباعث املشروع يف تكييف الصورية باملشروعية

إعطاء تصرف قانوني شكاًل خيتلف عن شكله احلقيقي  ال شك أّن

هو عني التحايل على القانون، بل هو حقيقة مفهوم التحايل كما يتفق 

ا فيجعل من نبل القصد يتدخل أحيان عليه رجال القانون؛ غري أّن

 إطالق البطالن على كل التصرفات الصورية غري وارد.

شرف القصد جيعل من التصرف ليس من قبيل  واملقصود أّن

فيه، وإمنا تتوافر فيه بعض مالمح  التحيلالتحايل بناء على غياب قصد 

 الصورية بالنظر إىل اللغة إذا محلناها عليه بشكل حريف وشكلي.

اياًل صرحيا باالعتبار القانوني املباشر وإذا كان الغش واخلداع حت

اخلداع يف ذاته لفظ غري مقبول، لغًة وشرعًا  وباالعتبار اللغوي أيعضا؛ فإّن

ه قد يلجأ إليها يف بعض األحيان لتحقيق بعض وقانونًا؛ أّما الصورية فإّن

األغراض النبيلة؛ كالتربع الذي يقوم به شخص من األشخاص ملؤسسة 

الصريح ولكن باسم مستعار نظرًا لرغبته يف إخفاء خريية ليس بامسه 

شخصه وعدم رغبته يف اإلفصاح عن امسه؛ فمثل هذا التصرف النبيل 

رغم قيامه وبنائه على الصورية غري أنه ال ميكن احلكم ببطالنه بالنظر 

إىل سببه والداف  إليه
(20.)

 

ري القانوني املصري الكب–ولقد أثار الدكتور عبد الرزاق السنهوري 

مسألة التمييز بني الصورية وبعض املفاهيم األخرى؛ مشريًا -والشهري

خطأ وق  فيه كلٌّ من الفقه والقعضاء يف فرنسا مفاده اخللط بني  إىل

ه مل يتم الغش والصورية يف املعضمون ومن ثم يف ترتيب اآلثار، حبيث إّن

التمييز بينهما إاّل اعتبارًا من النصف الثاني للقرن التاس  عشر
(21)

، وهو 

قيمة التصرف الصوري ظاهرية فقط ما يعين أّن
(22)

، حبيث ال تتعضمن 

إضرارًا بطرف آخر أو إخالاًل مبصلحة مشروعة للغري سواء كانت خاصة 

 أو عامة.
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قد  «Ferrara»« فريارا»القانوني اإليطالي الكبري  وجدير بالذكر أّن

صورية باعتبار حاول يف هذا الصدد حتديد الفارق األساسي بني الغش وال

الصورية ليست وسيلة للتهرب من القانون؛ بل هي وسيلة إلخفاء : »أّن

«خرقه
(23). 

بعض األمثلة أو التطبيقات قد يبدو فيها بعض  وال شك أّن

املعضامني املشرتكة هلذا وذاك على حنو ما حكم به الفقه والقعضاء من 

تباره غشًا حنو اعتبار تغيري اإلقامة مثاًل إذا كان صوريا كعدمه، بل اع

القانون، وإسقاط آثاره يف نزع االختصاص
(24)

كما يتعضح ذلك يف مثال ، 

تغيري حمّل اإلقامة ألجل التهرب من آثار دعوى قعضائية ظهرت بوادرها 

للفاعل بهدف نزع االختصاص عن احملكمة اليت كانت خمتصة من حيث 

ًة بالتأكد من احملاكم كانت دومًا معني األصل للنظر يف تلك الدعوى، فإّن

نزع  جدية تبديل حمل اإلقامة ومدى فعل ذلك بهدف نبيل غري

االختصاص والتهرب من طائلة القعضاء يف تلك احملكمة املعنية أصاًل 

بالنظر يف القعضية
(25). 

القاضي حني يكون إزاء هذه احلالة  وهو ما يدف  إىل القول إّن 

وإمنا يعنيه إصدار احلكم ه ال يعنيه سوء القصد أو غري ذلك؛ وأشباهها فإّن

بالنظر إىل التصرف احلقيقي غري ملتفت إىل ما أحاط به من التفاف 

والتواء بتغيري اإلقامة صوريًا
(26)

ه قد يستند إىل بعض ؛ خاصة وأّن

املربرات الوجيهة كأن يكون للشخص عدة منازل أو مساكن يف أماكن أو 

 بلدان خمتلفة.
ورية، أو بتعبري آخر تتلبس فيها وهناك حاالت يلتبس فيها الغش بالص

الصورية بالغش ولغرض غري مشروع؛ كالذي قررته حمكمة النقض 

متى طعن الوارث على العقد بأنه يسرت وصية كان له »ه: املصرية من أّن

الوارث ال يستمد حقه يف الطعن يف  إثبات طعنه بكافة طرق اإلثبات؛ ألّن

التصرف  مباشرة على أساس أّن ما من القانونهذه احلالة من املورث؛ إّن

«قد صدر إضرارا حبقه يف اإلرث؛ فيكون حتاياًل على القانون
(27)

. 
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 سادسا: معيار اعتبار الصورية حتاياًل على القانون.

الصورية ال تعترب حتايال  ال يكاد يق  اخلالف بني رجال القانون يف أّن

القانون إمنا  ّنعلى القانون إال عند توافر شرط )خرق القانون(، وذلك أ

ينظر إىل التصرفات الباطلة واملوجبة للجزاء باعتبارها خمالفة قائمة على 

على حنو  مناقعضة نصوصه وقواعده العامة، أما إذا كان التصرف ورد

ه ليس من من اجلوانب اليت ال استهداف فيها للقانون نصًا أو روحا فإّن

 شأن القانون أن يبطلها وال أن يقيم عليها جزاء.

يراد به خمالفة النصوص القانونية « مصطلح اخلرق»على أن 

بطريق مباشر وصريح؛ وقد جرى العمل بأن النص القانون يف ذاته يتم 

التصريح فيه جبزاء املخالفة واخلرق ويف السياق نفسه؛ واحلقيقة أن 

اجتاهني واسعني يف القانون اختلفا يف مدى تصنيف املخالفة هل تعترب 

 ال دون حال؟يف كل األحوال أم يف حخرقا للقانون 

 : يرى النزعة املوضوعية يف احلكم على هذه املسألة.االجتاه األول
 : يرى النزعة الشخصية الذاتية يف النظر إليها.االجتاه الثاني

االجتاهني املذكورين هي اعتبار  ومثرة ما يستخلص من مناقشات

عل من الصعب متييز جي -دومًا–خرقا للقانون « التحايل على القانون»

مفهوم الغش عن غريه، ويلغي أهمية وض  معايري للتفرقة بني أنواع 

املخالفات ذات الصلة بني الغش وبني الصورية وسائر ما يشابهه يف 

 بعض السمات.

املعمول به يف إذا كان قد سبق التمثيل بالقانون اجلزائري فإن و

عنه هو تغليب ما ويف أغلب القوانني اليت أخذت  القانون الفرنسي

طروحاته ال تزال  ا االجتاه املوضوعي فإّنيقتعضيه االجتاه الشخصي، أّم

على قدر من الغموض ال يناسب طبيعة الفروق الدقيقة بني أشكال 

املخالفة للقانون
(28). 

الغش خرق للقانون لكنه غري  ويفرتض االجتاه املوضوعي أّن

ن الداف  والباعث على مباشر؛ قوامه احليلة واملداورة بغض النظر ع

ه ومبجرد حتقق النتيجة اليت التصرف هل هو إرادة الغش أم ال، حيث إّن
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خرق القانون يتحقق بصرف النظر عن نية  نص املشرع على منعها فإّن

 الفاعل هلذه املخالفة.

ولقد اكتسب هذا االجتاه أنصارا يف كل من أملانيا، وإيطاليا، وفرنسا؛ 

وقد كان التوجه لديهم إىل اعتبار أن التحايل ال  خاصة يف بدايات ظهوره،

أشكال املخالفة للقانون  يشكل مفهوما مستقال، ألسباب كثرية أهمها أّن

مل ينظر إليها باعتبار كونها مباشرة أو غري مباشرة
(29)

؛ورغم تعرض هذا 

االجتاه والنظرية اليت جاء بها لنقد شديد بسبب صعوبة التمييز بني 

ا الصددالتصرفات يف هذ
(30)

ونظرا أيعضا لكون املخالفة قد تكون فقط ، 

ما إلرادة املشرع املتمثلة يف مقصده وغايته من وإّن ؛لنص القانون

التشري 
(31)

. 

القانوني الفرنسي  «Alexandre Ligeropoulo»وقد حاول ليجريوبولو 

املوضوعية  الشهري أن يعض  أسسا واضحة لالجتاه املوضوعي أو النظرية

مثة نوعني من الغش يشمالن  ت به احملاولة إىل أّنأيعضا؛ وانتهكما تسمى 

كل احلاالت اليت تؤلف الغش مبجموعها، وعلى هذا فالغش حنو القانون 

 حسب )ليجريوبولو( دائما يتم بطريقتني اثنتني:

: وهي خمالفة ملتوية على قاعدة آمرة أو ناهية صرحية؛ الطريقة األوىل

وعمليات مشروعة لزامية بواسطة مناورات حيث يتم استبعاد القاعدة اإل

معرتف بشرعيتها دون تقييد نص آخر؛ كالطالق الذي يتم من باب 

إىل مبدأ -من باب االدعاء الشكلي–التحايل بالتجنس يف اخلارج واالستناد 

خعضوع قعضايا األهلية وكذا األحوال الشخصية لقانون جنسية 

 املتقاضي وبنص القانون نفسه.

: وهي خرق روح القاعدة استنادا إىل صياغتها املطلقة نيةالطريقة الثا

اليت فيها إتاحة هلذا اخلرق
(32)

. 

هذه النظرية رغم كثرة أنصارها يف الفقه املقارن إال  والواق  أّن

أنها ال تنبين على أسس قانونية سليمة؛ وذلك أن النية أو الداف  الباعث 

كما يؤكده أصحاب  على التصرف تشكل الركن األساسي لنظرية الغش،

النظرية الشخصية؛ أما خرق القانون فيتحقق مبجرد حدوث النتيجة 
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غري املشروعة اليت حيّرمها بغّض النظر عن قصد اآلخرين ودوافعهم
(33)

 ؛

فعضال عن قفز القانون عن التشبث بالشكليات اليت مل تعد القوانني 

احملرتمة تقف عندها متعامية عن القصود والدواف  والنيات
(34)

. 
 سابعا: الصورية باعتبارها وسيلة للحيل القانونية.

الصورية من حيث هي التفاف على القانون بإظهار تصرف مشروع 

ليس هو التصرف احلقيقي وإمنا هو إخفاء إلرادة حقيقية بنية اخلداع 

إىل التحّيل؛ فلها حكم وسائل املقاصدمؤدية فإنه يعترب طريقًا 
(35)

. 

صرفات الصورية من خالل هذه على أن مؤدى ونتيجة الت

احلقيقة تؤكد اختالف طبيعة العقدين فيها، بل وتناقعضهما يف اجلوهر 

ويف املقومات واألركان والشروط
(36)

. 

القانون اخلاص اجلزائري وإن متيز بنـزعة  ومن املعروف أّن

ه ال خيلو من مراعاة املعايري الذاتية خاصة يف موضوعية واضحة إال أّن

اليت نعين بها حاالت خرق جوهر القانون والتصرفات  حاالت السلب،

انطالقا من احليلة، وهو ما يعين وجود توازن معنوي كبري يف القانون 

اجلزائري اخلاص
(37)

. 

أغلب التصرفات الصورية هي من قبيل التسرت  وميكن القول بأّن

على بعض األفعال اجلرمية أو إخفاء آثارها، أو الغش حنو القانون على 

من األحناء، أو إحلاق العضرر بالغري وإن بتحقيق مصلحة للذات قد ال  حنو

يربرها القانون حتى من حيث أصلها، وهكذا كل ما يتخذه الشخص 

وسيلة لاللتفاف على القانون بإظهار فعل من األفعال على أنه يكتسي 

 باملشروعية القانونية الظاهرية.

عن  مقتصرةا كون أحيانتوإذا كانت القوانني وقواعدها قد 

وإن بشكل –هناك ما يؤدي  فإّن ؛حتقيق مصاحل الناس باضطراد

إىل خمادعة بعض الناس لتلك القواعد القانونية  -اضطراري أو اعتباري

ليس بنية خرق القانون؛ ولكن بنية حتقيق املصلحة اليت يعتربها 

 األشخاص مشروعة باألصل.
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االلتفاف على حق األمثلة على هذا األمر القيام ب هّمأ ولعل من

اجلار يف شفعة العقار املبي  عن طريق إجراء عقد هبة؛ تهربا من حق 

الشفي  يف األخذ حبقه؛ مما جيعل عملية اهلبة تالعبا هدفه إبطال حق 

النهوض باألحقية واألولوية يف عملية البي 
(38 .)

 

( من القانون املدني 122من دالئل هذا ما نصت عليه املادة )

على أّن الثمن يف عقد البي  جيب أن يكون نقديا حيث قالت:  *،اجلزائري

البي  عقد يلتزم مبقتعضاه البائ  أن ينقل للمشرتي ملكية شيء أو حقا »

البائ  بعد استالم النقد  ، مما يقتعضي أّن«ماليًا آخر يف مقابل مثن نقدي

للمشرتي الذي قام بدف  الثمن. ما معناه  الذي هو مثن نقل ملكية العقار

تقدير الثمن أو األساس الذي مت تقوميه به؛ على النحو الذي نصت عليه 

جيوز أن »( من القانون املدني اجلزائري نفسه؛ ونصها: 121املادة )

يقتصر تقدير مثن البي  على بيان األسس اليت حيدد مبقتعضاها فيما بعد. 

 الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع وإذا وق  االتفاق على أّن

إىل سعر السوق الذي يق  فيه تسليم املبي  للمشرتي يف الزمان واملكان؛ 

فإذا مل يكن يف مكان التسليم سوق وجب الرجوع إىل سعر السوق يف 

وهو ما يعين  ،«املكان الذي يقعضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية

 -البي  حتديدًا–عدم قانونية ما يتم أحيانا يف بعض التصرفات العقدية 

من التنصيص على مثن خيالف القيمة احلقيقية للثمن، وغري بعيد عن 

 -قبل كل شيء–هذا ما يتم على أنه هبة، بينما هو يف نهايته وحقيقته 

 جمرد هبة صورية قام بها الطرفان للتغطية على عملية البي  وإخفائها.

نظري ذلك ما جاء يف أركان العقد وحتديدا يف إثبات السبب يف القانون 

كل التزام مفرتض أن له »( أن: 2/الفقرة70املدني اجلزائري يف املادة )

 .»سببا مشروعا، ما مل يقم الدليل على غري ذلك
ويف املادة نفسها من هذا القانون نفسه ويف الفقرة الثانية من املادة 

ويعترب السبب املذكور يف العقد هو السبب احلقيقي حتى »( أنه 70-1)

ا خيالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب يقوم الدليل على م
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وهو  »فعلى من يدعي أن لاللتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه

ما يعين أن املدعي إذا مل يتمكن من إثبات ركنية السبب بطل العقد وال 

 اعتداد به، وال يرتتب عليه.

ه ميكن حصر ما اشتمل علي وكاستنتاج، هذه الدراسة حمّصلةويف 

القانون املدني اجلزائري من خالل مواطن دعوى الصورية اليت ميكن 

 إمجاهلا على النحو التالي: 

  التنصيص على ما يتعّلق بالشروط املوضوعية يف العقد

احلقيقي، وكذا الشكلية يف العقد الصوري، وما يقتعضي العربة 

بالصوري عند الدائنني واخللف اخلاص حسن النية؛ حسب جاء 

 مدني جزائري(. قانون 270ملادة )م ذلك يف ا
  التدابري التشريعية العضامنة للمديونية كوسيلة من وسائل

احملافظة على احلق بإعطاء الدائن حق إتباع الدعوى غري املباشرة 

( 278 207أو دعوى عدم نفاد القانون، وذلك ما جاء يف )املادتني 

 من القانون املدني اجلزائري دائما.
 ته أيعضا بالدعوى البوليصية طبقا ملا نصت وهو ما متت تسمي

 قانون مدني جزائري( وما بعدها. 272عليه )املادة 
  بل وأعطت للدائن احلق يف القيام بكشف مساعي املدين من

أجل إبعاد أمواله عن العضمان العام باعتماده للدعوى الصورية؛ 

قانون مدني جزائري( 270وهو ما جاء صرحيا يف نص)املادة 

إذا أبرم عقد صوري فلدائين املتعاقدين وللخلف »ونصها: 

، «اخلاص؛ متى كانوا حسين النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري

وهو ما عرف بالتأمينات اخلاصة اليت هي وسيلة لتحقيق العضمان 

وإّن مل يكن موفرا للدائن الثقة الالزمة على النحو الذي يتوخاه 

 املشرع وتقتعضيه مصلحة الدائن.
التمثيل أيعضا مبسألة توقي  الشيك عند إنشائه وقبل وهنا ميكن 

تداوله من طرف من أصدره وقام بسحبه؛ دون تلك الشروط اليت إن 
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أو التحريف أو  ختلفت مل يرتتب عليه ما ينبغي من آثار قانونية كالرتك

الصورية؛ علما بأن الصورية ال تؤدي إىل بطالن الشيك إال إذا قصد بها 

صحة الشيك إخفاء ما له أثر يف
(39)

. 
8 

هذه املعامل هي أهّم ما ميكن أن يقوم ّن إويف اخلتام ميكن القول 

عليه موضوع الصورية، وتلك أهم اإلجابات عن التساؤالت اليت أثارها 

 هذا التصّرف على الصعيد القانوني.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة
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 10 جامعة الجزائر                                                        
S 

يعترب الطفل النواة األوىل للمجتم  الصاحل، املتعلم واملتسامح، فاالعتناء به 

 هو اعتناء مبستقبل اجملتم  وبأمنه واستقراره ورقيه وازدهاره.

عملت األمم املتحدة على إصدار صك قانوني يكون مبثابة املرج   ولقد

الدولي يف جمال االهتمام حبقوق الطفولة وتعزيزها، فكانت "االتفاقية الدولية حلقوق 

الطفل" النموذج األمثل لذلك، حيث متت املصادقة عليها من ِقبل اجلمعية العامة 

 م.38/30/1003 :ز التنفيذ بتاريخم، ودخلت حّي83/11/1020 :لألمم املتحدة بتاريخ

وإميانا من اجلزائر بأصالة حقوق الطفل ورسوخها يف الرصيد االجتماعي واألخالقي 

-08للمجتم  اجلزائري، بادرت إىل االنعضمام هلذه االتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي 

  .م10/18/1008 :املؤرخ يف 011

ولية للجزائر يف جمال حقوق لعضوء على االلتزامات الدلتسليط هو وهذا البحث 

 :اآلتيةالطفل من خالل املطالب 

 املطلب األول: مفهوم الطفل يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية. -

املطلب الثاني: املبادئ العامة اليت دعت إليها اتفاقية حقوق الطفل مقارنة  -

 بالتشري  اإلسالمي.

 لة يف التشري  اجلزائري.املطلب الثالث: احلماية القانونية للطفو -

 الكلمات املفتاحية:

التشري   – املواثيق الدولية – احلماية القانونية – االتفاقية – الطفل – الطفولة

 حقوق الطفل. – اجلزائري

The protection of children in Islamic law and the Algerian 
legislation and international conventions 
Abstract 
The child is considered the heart of the best community, educated 
and tolerant, and when we take him necessary care, we preserve 
the future of society and its security and stability and 

advancement and prosperity. 
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The United Nations has worked to issue legal instrument to serve 
as international reference in the area of concern for the rights of 
childhood and promotion, was the "International Convention on 
the Rights of the Child" optimal model for it, where it was 
approved by the United Nations General Assembly on 11.20.1989 

AD, and entered into force on 09/02/1990 m. 
Algeria Believe authenticity Rights of the Child and ingrained in the 
social and moral balance of Algerian society, it took the initiative 
to join this Convention by Presidential Decree 92-461 dated 

12/19/1992 m, 
This research try to answer about children's rights through the 

following demands:  
-First: the concept of a child in Islamic law and international 

covenants. 
-The second requirement: the general principles advocated by the 
Convention on the Rights of the Child compared to the Islamic 

legislation. 
-Third: the legal protection of childhood in the Algerian legislation. 
key words: 
Children - Child - agreement - legal protection - international 

conventions - Algerian legislation - Rights of the Child. 

 

واملتسامح، فاالعتناء يعترب الطفل النواة األوىل للمجتم  الصاحل، املتعلم 

 به هو اعتناء مبستقبل اجملتم  وبأمنه واستقراره ورقيه وازدهاره.

ولقد عملت اجملموعة الدولية حتت قبة هيئة األمم املتحدة على إصدار 

صك قانوني يكون مبثابة املرج  الدولي يف جمال االهتمام حبقوق الطفولة 

لطفل" النموذج األمثل وتعزيزها، فكانت "االتفاقية الدولية حلقوق ا

لذلك، حيث متت املصادقة عليها من ِقبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 م.81/87/2778 م، ودخلت حّيز التنفيذ بتاريخ18/22/2707بتاريخ 

االجتماعي الرصيد يف ورسوخها وإميانا من اجلزائر بأصالة حقوق الطفل 

م هلذه االتفاقية مبوجب واألخالقي للمجتم  اجلزائري، بادرت إىل االنعضما



(60) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

م، أي خالل فرتة 27/21/2771املؤرخ يف  312-71املرسوم الرئاسي 

ثالث سنوات من تاريخ صدور االتفاقية، وهي مدة معقولة تقوم الدولة 

 خالهلا بتحيني منظومتها القانونية متاشيا م  نصوص االتفاقية الدولية.

لتزامات وسنحاول من خالل هذا البحث تسليط العضوء على اال

الدولية للجزائر يف جمال حقوق الطفل من خالل خمتلف التشريعات 

 القانونية اهلادفة حلماية الطفولة، وذلك من خالل املطالب التالية:

 املطلب األول: مفهوم الطفل يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية. -

قوق الطفل املطلب الثاني: املبادئ العامة اليت دعت إليها اتفاقية ح -

 مقارنة بالتشري  اإلسالمي.

 املطلب الثالث: احلماية القانونية للطفولة يف التشري  اجلزائري. -

املطلب األول: مفهوم الطفل يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق 

 الدولية.

 من الصغري الولد؛ هو الطِّْفُل: الفرع األول: معنى الطفل يف اللغة

 واحدال بلفظ( الطِّْفُل) ويكون :ألنباريا ابن قال ،والدواب اإلنسان

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ﴿ :تعاىل قال ،واجلم  واملؤنث للمذكر

 للولد االسم هذا ويبقى :بععضهم قالوهو لفظ ال فعل له،... ،(1)﴾  ۇئ

 .صيب بل( ِطْفٌل) ذلك بعد له يقال ال ثم زميّي حتى

حيتلم أن إىل طفل له يقال التهذيب ويف
(2)

ٱ  ٻ  ژ    :قوله تعاىل  ، ويؤيده

الزحيلي: ال ق، (3)ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ

"سنة عشرة مخس ببلوغ وإما باالحتالم إما ؛البلوغ وقت: واحللم"
(4)

. 

ومما سبق يظهر لنا أن معنى الطفل يف اللغة: هو الصغري الذي مل يبلغ 

يقال له  ، فإذا بلغ احللم ال-من اإلنسان واحليوان-احللم من كل شيء

 طفل بعد ذلك.

اختلفت عبارات الفقهاء  الفرع الثاني: الطفل يف االصطالح الشرعي

يف حتديد مفهوم الطفل شرعا، وذلك من خالل تفسريهم ملعنى قوله 

: ويقالقال اإلمام القرطيب: "، (5)ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ     تعاىل:
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"احللم قراِهُي مل ما طفل
(6)

وقال اإلمام ، حتالم، أي: ما مل يقارب سن اال

 لرخيم،ا كالمهن من وعوراتهّن النساء أحوال يفهمون الابن كثري: " 

 ذلك، يفهم ال صغرًيا الطفل كان فإذا وحركاتهن، املشية يف وتعطفهن

 حبيث منه، قريبا أو مراهقا كان إن أما، النساء على بدخوله بأس فال

 الدخول من نميّك الف واحلسناء، الشوهاء بني ويفرق ويدريه، ذلك يعرف

"النساء على
(7)

، املراهقة سن قبل ما وذلكوقال اإلمام ابن عاشور: "، 

"النساء شهوة من باهلم لوخل
(8)

ومن خالل ما سبق من كالم املفسرين، ، 

جند أن أقواهلم اتفقت على أن لفظ "الطفل" يطلق على الصغري الذي مل 

املراهقة إىل البلوغ فال  أما مرحلةيفهم أمور النساء،  يبلغ احللم، وال

 تدخل ضمن مفهوم الطفولة عند الفقهاء.

الذي هو نهاية -ويالحظ من خالل كالم الفقهاء عن بداية سن التكليف 

أنهم اعتمدوا معيار احلالة  -الطفولة حتما، ألنه ال تكليف يف الصغر

الفيزيولوجية للشخص، مثل: االحتالم عند الفتى، واحليض عند 

ر العالمات الباطنة مثل إنبات الشعر يف مغابن اجلسد... الفتاة، وظهو

سنة عند ( 21)وقد تظهر هذه الفوارق ابتداء من سن الثانية عشر 

عند األنثى، وعندئذ ال يقال ألحدهما أو كليهما ( 87)الذكر وسن التاسعة 

أنت يف مرحلة الطفولة، بل هو يف مرحلة أخرى هي مرحلة البلوغ، 

من جملة األحكام العدلية:" مبدأ سن البلوغ يف الرجل  701جاء يف املادة

اثنا عشرة سنة، ويف املرأة تس  سنوات..."
(9)

. 

لكن قد تتأخر املعايري الفيزيولوجية عند اجلنسني، فال يظهر االحتالم 

عند الرجل وال احليض عند املرأة، وال العالمات الظاهرة عندهما، 

عتربوا الولد طفال تطبق عليه فعندئذ اعتمد الفقهاء معيار السن، وا

 أحكام الصغري.

اخلامسة ولقد توس  الفقهاء يف حتديد سن الطفولة، فمنهم من أخذ بسن 

سنة وهو قول الشافعية واحلنابلة وقول املالكية يف رواية ابن  (22)عشر

وهب
(10)

سنة للذكر، والسابعة (20)، ومنهم من أخذ بسن الثامنة عشر 

قول املالكية يف املشهور من املذهب وقول  سنة لألنثى، وهو(29)عشر 
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احلنفية
(11)

سنة، وهو (27)، ومنهم من أوصل السن إىل التاسعة عشر 

قول بعض املالكية ورواية عن أبي حنيفة وقول الظاهرية
(12)

 .  

وردت اإلشارة إىل بداية  الفرع الثالث: الطفل يف االصطالح القانوني

م، حيث جاء يف 2707ل لعام مرحلة الطفولة، يف اتفاقية حقوق الطف

أّن الطفل بسبب عدم  -األمم املتحدة–تعض  يف اعتبارها وإذ ديباجتها:" 

نعضجه البدني والعقلي، حيتاج إىل إجراءات وقاية ورعاية خاصة، مبا يف 

"...ذلك محاية قانونية مناسبة قبل الوالدة وبعدها
(13)

، فاعتربت هذه 

قبل الوالة أي منذ بداية  نالديباجة أن بداية مرحلة الطفولة تكو

الطفل، يكون طفال مبجرد نفخ الروح فيه،  وفيه إشارة إىل أّناحلمل، 

القرآن  وحتول النطفة إىل علقة ثم إىل معضغة خمّلقة، كما دل على ذلك

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ :الكريم يف قوله تعاىل

وقد صّرح ، (14) ژڻ  ڻ  ۀ   ۀڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

أحدكم جيم  خلقه يف بطن  "إّن النيب صلى اهلل عليه وسلم بذلك يف قوله:

أمه أربعني يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون معضغة 

، ثم يرسل اهلل إليه امللك ، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأرب   مثل ذلك

د..."سعي كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو
(15) 

       . 

سنة، ( 20)أما انتهاء مرحلة الطفولة يكون بتمام سن الثامنة عشرة 

 كما جاء يف نص املادة األوىل من اتفاقية حقوق الطفل: "يعين الطفل
 ذلك قبل سن الرشد يبلغ مل ما عشرة، الثامنة يتجاوز مل إنسان كل

عليه" املنطبق القانون مبوجب
الذي ينتمي  ويقصد به قانون البلد .(16)

 إليه الطفل.

االتفاقية تركت إمكانية ختفيض سن الطفولة لدى الدول  حظ أّنويل

 األععضاء تبعًا لتشريعاتها الوطنية.

وبالرجوع للقانون املدني اجلزائري فإن سن الرشد يكون بتمام التاسعة 

، أما سن البلوغ اجلنائي فيكون بتمام 38 سنة طبقا للمادة (27)عشرة

املادة  قانون اإلجراءات اجلزائية( سنة طبقًا ألحكام 20رة)الثامنة عش
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، وهو السن املعترب يف نهاية مرحلة الطفولة، ألن اجلاني يف هذه 331

املرحلة العمرية خيعض  ألحكام البالغني من حيث التجريم والعقاب 

 وإجراءات احملاكمة.

ة املطلب الثاني: املبادئ العامة يف اتفاقية حقوق الطفل مقارن

 بالتشريع اإلسالمي.

لقد حظيت اتفاقية حقوق الطفل بإمجاع عاملي غري مسبوق، حيث 

دولة، ومرّد ذلك هو زيادة الوعي العاملي  271انعضّمت إليها أكثر من 

 بعضرورة االهتمام حبقوق الطفل وترقيتها يف خمتلف امليادين.

 :ومن أهم املبادئ العامة اليت دعت إليها االتفاقية نذكر ما يلي

نصت اتفاقية  الفرع األول: مبدأ االعرتاف بالكرامة اإلنسانية:

حقوق الطفل يف ديباجتها على ضرورة االعرتاف بالكرامة اإلنسانية 

 املتأصلة يف مجي  أفراد األسرة الدولية رجاال ونساء وأطفاال، إذ جاء فيها:

ملعلنة يف إذ ترى أنه وفقا للمبادئ ا ،االتفاقيةيف هذه  األطرافالدول  إّن"

 بالكرامة املتأصلة جلمي  أععضاء االعرتافاملتحدة، يشكل  األممميثاق 

البشرية وحبقوقهم املتساوية وغري القابلة للتصرف، أساس احلرية  األسرة

"والعدالة والسلم يف العامل
(17)

كما أن الديباجة خصت األطفال بالذكر ، 

من العضعف ونّبهت على ضرورة مراعاة كرامتهم ملا يتمّيزون به 

ترى أنه  واحلاجة إىل الرعاية اخلاصة، حيث نصت على ما يلي:" وإذ

اجملتم  وتربيته  يف ليحيا حياة فردية كامالينبغي إعداد الطفل إعدادا 

املتحدة، وخصوصا بروح السلم  األممميثاق  بروح املثل العليا املعلنة يف

واإلخاء..."والكرامة والتسامح واحلرية واملساواة 
(18)

كما أننا نسجل  ،

تنويه الدستور اجلزائري مببدأ االعرتاف بالكرامة اإلنسانية لكل أفراد 

تعضمن الّدولة عدم انتهاك ُحرمة ":38املادة اجملتم ، حيث جاء يف 

املعاملة بالكرامة،  مساس أّي أو وُيحَظر أّي عنف بدنّي أو معنوّي  اإلنسان

"القانون معهايق أو املهينةالالإنسانية القاسية أو 
(19)

  . 
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اإلنسانية،  لقد دعا القرآن الكريم هلذا املبدأ القويم؛ مبدأ محاية الكرامة 

ک  ک     ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ  :حيث قال اهلل تعاىل

 .(20) ژڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں 

ولقد  -قال اإلمام أبو السعود العمادي يف معنى التكريم املذكور يف اآلية:"

 كرمناهم أي وفاجِرهم، لَبّرهم شاماًل تكرميًا قاطبًة -ين آدمكرمنا ب

 به، والتمّت  األرض يف ما على والتسّلط املعتدلة، والقامة بالصورة،

 العبارِة، ِنطاُق به ُيحيط يكاد ال مما ذلك وغري الصناعات من والتمكُِّن

 حيواٍن كلَّ أن من عنهما: اهلل رضي عباس ابن ذكره ما مجلته ومن

بيده..." إليه يرفعه فإنه اإلنساَن إال بفيه)بفمه( طعاَمه تناولي
(21)

وسر ، 

اإلنسانية يف اإلسالم، هو تقديس الروح املنفوخة يف  االعرتاف بالكرامة

هذا الكائن احلي، فاهلل تعاىل هو الذي نفخ فيه من روحه، وأسجد له 

ة، فال يعقل مالئكته الكرام، تشريفا وتكرميا حلق الصنعة اإلهلية البديع

 بني قائما التالزم كان أن حييا اإلنسان حتت وطأة املهانة واملذلة، لذلك
 وبني )حق احلياة( اإلنسان بالوجود وشخصية اإلحساس املادي

 خعضوعها النفس)حق الكرامة اإلنسانية( وعدم بعزة املعنوي اإلحساس
 خملوق أبدا. على ملخلوق معبودية ال وأنه تعاىل، هلل إال

فمن أحّب صانعا أحب اإلنسان من تكريم اخلالق جل جالله،  يمركإن ت

صنعته، واهلل تعاىل هو صان  اإلنسان وخالقه، وهو من خلق اخللق يف 

أحسن تقويم وصّورهم يف أحسن صورة وكّرمهم أحسن تكريم، ولقد 

جاء يف األثر: " إن هذا اإلنسان بنيان اهلل، فملعون من هدم بنيانه"
(22)

. 

الطبيعة البشرية، ال اإلنسانية هي خاصية متأصلة يف  إن الكرامة

ومل يكّرم  معّينة، ُتكتسب لتوافر عناصر أو لتعضافر عوامل أو أسباب

اإلسالم، على اختالف أعراقهم دين ديٌن من األديان بين آدم كما كّرمهم 

الناس بنو "سلم: لى اهلل عليه واهلل ص قال رسول، ويف هذا الشأن وألوانهم

دم من تراب"آآدم، و
(23)

وقال أيعضًا "ال فعضل لعربي على عجمي وال  

لعجمي على عربي، وال ألبيض على أسود، وال ألسود على أبيض إال 

بالتقوى"
(24)

. 



  د.مساعيد عبد الوهاب...   حماية الطفولة بين الشريعة اإلسالمية والتشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (66) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

لقد أرست اتفاقية  الفرع الثاني: مبدأ عدم التمييز يف املعاملة:

حقوق الطفل مبدأ العدل وعدم التمييز بني أفراد األسرة الدولية على 

لفروق الطبيعية اليت خلق عليها البشر، فال متييز بينهم على أساس ا

أساس الدين، أو اللغة، أو اجلنس، أو العرق، أو األصل القومي، أو 

االجتماعي أو الثروة أو املولد أو الرأي السياسي للوالدين، جاء يف ديباجة 

 واحلريات احلقوق جبمي  التمت  حق إنسان اتفاقية حقوق الطفل:" لكل
 أو العنصر بسبب كالتمييز التمييز من أنواع نوع أي دون اردة...،الو

األصل  أو وغريه السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو اجلنس أو اللون

آخر،..." وض  أي أو املولد أو الثروة أو االجتماعي أو القومي
(25)

. 

 إن مبدأ التنوع واالختالف يف اجلنس واللون واللغة والفكر، يعّد مبدءًا

مكفوال يف الشريعة اإلسالمية، بل هو آية من آيات اهلل تعاىل الدالة على 

وجوده وقدرته، وعلى بدي  صنعه وبالغ حكمته، فهو الذي خلق اخللق 

خمتلفني يف اجلنس من ذكر وأنثى، وهو الذي خلقهم يف ألوان متخلفة من 

هم أبيض وأسود وأمحر، فال تكاد ترى أحدا يشبه اآلخر، وهو الذي جعل

ں  ڻ  ڻ   چ يف كتابه العزيز: خمتلفني يف اللغات واللهجات، قال تعاىل

ولو شاء ، (26)چہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

يزالون خمتلفني إىل يوم  اهلل جلعلهم على لسان واحد وفكر واحد، وال

اختالف األلسنة  يقول الدكتور سليمان ولد خسال:" إّنالقيامة، 

طباع واألخالق، واختالف املواهب واالستعدادات، واأللوان، واختالف ال

تنوع، ال يقتعضي النزاع والشقاق، بل يقتعضي التعاون للنهوض جبمي  

احلاجات، وليس للون واجلنس واللغة والوطن وسائر هذه املعاني من 

حساب عند  اهلل تعاىل، إمنا هناك ميزان واحد تتحد به القيم ويعرف به 

فعضل الناس"
(27)

بعض، وهو صفاء النفس وصدق العزمية، ، بععضهم ال

 إىل وال اهلل ال ينظر إىل أجسادكم، يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم:" إّن

قلوبكم" إىل ينظر ولكن صوركم،
(28)

أي أن اجملازاة واحملاسبة يوم القيامة ، 

 تكون على ما يف القلب دون الصور الظاهرة.



(60) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 إّن لى للطفل:الفرع الثالث: مبدأ احلفاظ على املصاحل الفض

األسرة يف نظر اتفاقية حقوق الطفل هي البيئة الطبيعية لنمو الطفل 

ورفاهيته، ومن أجل ذلك، كان لزاما على الدول األطراف أن تولي األسر 

املساعدة واحلماية الالزمتني لتتمكن من االضطالع مبسؤولياتها الكاملة 

 داخل اجملتم .

 قد املتحدة األمم ما يلي:" إنجاء يف ديباجه اتفاقية حقوق الطفل 
رعاية  يف احلق للطفولة أن اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يف أعلنت

 الوحدة باعتبارها األسرة، بأن منها خاصتني، واقتناعا ومساعدة
أفرادها  مجي  ورفاهية لنمو الطبيعية والبيئة للمجتم  األساسية

 لتتمكن الالزمتني عدةواملسا احلماية توىل أن ينبغي األطفال، وخباصة
 داخل اجملتم ". مبسؤولياتها الكامل االضطالع من

ولقد عمل التشري  اجلنائي اجلزائري على رف  الوالية األبوية يف حالة 

سوء أخالق الوالد كاعتياده على السكر أو املعاملة القاسية ألبنائه، حيث 

 يعاقب برف  الوالية عنه حفاظا على املصاحل الفعضلى للطفل.

من قانون العقوبات اجلزائري:" يعاقب باحلبس من  118/1جاء يف املادة 

 دج:288.888دج إىل 12.888(، وبغرامة من 82( إىل سنة)81شهرين)

أحد الوالدين الذي يعّرض صحة أوالده أو واحد أو أكثر منهم، أو  -

يعّرض أمنهم أو خلقهم خلطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون 

م لالعتياد على السكر أو سوء السلوك، أو بأن يهمل مثاًل سيئًا هل

رعايتهم، أو ال يقوم باإلشراف العضروري عليهم، وذلك سواء كان قد 

 قعضي بإسقاط سلطته األبوية عليهم أو مل يقعضى بإسقاطها". 

لقد عملت الشريعة اإلسالمية على مراعاة املصاحل الفعضلى للطفل حني 

ة على أوالدها القصر ما مل تتزوج، قعضت حبق احلعضانة للمرأة املطلق

الالزمة يف كنف عطف األم وحنانها، ورعايتهم حفاظا على حسن تربيتهم 

 من الولد حبعضانة أحق األم أن على متفقون قال اإلمام الباجي: "الفقهاء

تتزوج" مل ما احلعضانة يف حق له ممن وغريه أبيه
(29)

. 



  د.مساعيد عبد الوهاب...   حماية الطفولة بين الشريعة اإلسالمية والتشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (01) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 امرأة أن» جده نع أبيه عن شعيب بن عمرو أخرج احلاكم بسنده عن

 وحجري سقاء، له وثديي وعاء، له بطين كان ابين إنه اهلل رسول يا قالت:

 صلى - اهلل رسول هلا فقال مين، ينتزعه أن وأراد طلقين أباه وإن حواء، له

«تنكحي مل ما به أحق : أنت - وسلم عليه اهلل
(30)

.  

 أن عنىامل جهة وأضاف اإلمام الباجي تعليقا على احلديث فقال:" ومن

 م  كله بشأنه والقيام وتنظيفه لغسله تناوال وأحسن باالبن أرفق األم

باالبن" أرفق ذلك فكان تصرفه يف عنه األب واشتغال ذلك مالزمتها
(31)

 ،

هذا احلديث من أروع النماذج الدالة، داللة قاطعة، على مراعاة  إّن

حة األب الشريعة اإلسالمية ملصاحل الطفل الفعضلى، وتقدميها على مصل

يف مج  شتات أبنائه، خاصة إذا تزوج أكثر من مرة، وطلق يف كل مرة، 

 تاركا ورائه فلذات كبده.

تعترب  الفرع الرابع: مبدأ االستماع إىل الطفل وعدم تعنيفه:

حرية التعبري عن اآلراء من أهم احلقوق املعنوية اليت تساهم يف تكوين 

لعقلية، حيث يقوى على الطفل مستقبال وتنمية قدراته الذهنية وا

 الفهم والتحليل واالستنباط جلمي  األحداث والوقائ  احمليطة به.

وألجل هذا، دعت اتفاقية حقوق الطفل الدول األطراف إىل فتح قنوات 

 :" تكفل21احلوار م  فئة األطفال للتعبري عن آرائهم، جاء يف املادة 
 آرائه تكوين على القادر للطفل االتفاقية هذه يف األطراف الدول

 متس اليت املسائل مجي  يف اآلراء حبرية تلك عن التعبري حق اخلاصة،
 ونعضجه. الطفل لسن وفقا الواجب االعتبار الطفل آراء وتولي الطفل،

 أي يف إليه االستماع فرصة خاص، بوجه للطفل، تتاح الغرض، وهلذا 
 ممثل خالل من أو مباشرة، إما متس الطفل، إجراءات قعضائية وإدارية

"الوطين للقانون اإلجرائية القواعد م  تتفق بطريقة مالئمة، هيئة أو
(32)

. 

لقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يعّنف األطفال وال يزجرهم، بل 

يسّلم عليهم ويباسطهم ويتواض  هلم وميازحهم، بل كان ال يزجرهم حتى 

س يف إحدى وهو يؤدي فريعضة الصالة، فقد روي أنه أطال السجود بالنا

صلواته، حتى ظنوا أنه قد قبض، فلما سألوه، قال: إن ابين)احلسن أو 



(00) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

احلسني( قد ارحتلين فكرهت أن أعّجله حتى يقعضي حاجته"
(33)

، وروي 

عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:" من كان له صيب فليتصابى له"
(34)

 

أي يتحدث معه بطريقته، وميشي كمشيته، ويلعب معه بالطريقة اليت 

حيبها حتى يدخل السرور على قلبه، ألن إدخال السرور على قلوب العباد 

 من أحب األعمال إىل اهلل تعاىل.

وكان سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يشرك األطفال يف التعبري عن 

آرائهم بكل حرية حتى يف املسائل املهمة، جاء يف األثر أنه كان إذا نزل به 

املدينة فاستشارهم لعله جيد يف النهر وال جيد يف األمر املشكل، مج  غلمان 

خماطبا مجاعة  -وكان عاملا باحلديث -البحر، قال اإلمام ابن شهاب الزهري

من الشبان يتعلمون عنده حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" ال 

حتقروا أنفسكم حلداثة أسنانكم، فإن عمر بن اخلطاب كان إذا نزل به 

الشّبان فاستشارهم يبتغي حدة عقوهلم" األمر املععضل دعا
(35)

. 

 املطلب الثالث: احلماية القانونية للطفولة يف اجلزائر.

من اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة اختاذ الدول  27نصت املادة 

األطراف كافة التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية 

رر أو اإلساءة البدنية أو حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو العض

العقلية أو اإلهمال أو املعاملة املنطوية على إهمال أو إساءة املعاملة أو 

االستغالل، وهو يف رعاية الوالد أو الوصي القانوني أو أي شخص آخر 

 يتعهد الطفل بالرعاية....

والتزاما من اجلزائر بتعهداتها الدولية، فلقد عملت على توفري جمموعة 

ليات القانونية حلماية الطفولة من كافة أنواع العنف واإلساءات من اآل

 املادية واملعنوية، نذكرها فيما يلي:  

تعترب جرمية إهمال الطفل  الفرع األول: جرمية إهمال الطفل

القاصر، فعال منصوصا ومعاقبا عليه يف قانون العقوبات يف املادة 

(، وبغرامة 82سنة)( إىل 81منه: "يعاقب باحلبس من شهرين) 118/2

 دج:288.888دج إىل 12.888من 
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( ويتخلى 81أحد الوالدين الذي يرتك مقر أسرته ملدة تتجاوز شهرين) -

عن كافة التزاماته األدبية أو املادية املرتتبة على السلطة األبوية، أو 

( 81الوصاية القانونية، وذلك بغري سبب جدي. وال تنقط  مدة الشهرين)

مقر األسرة على وض  ينبئ عن الرغبة يف استئناف احلياة  إال بالعودة إىل

 العائلية بصفة نهائية...".

ونالحظ أن املادة القانونية قد حتدثت عن السلطة األبوية ممثلًة يف 

األبوين، كما أشارت إىل من ينوبهما قانونا عن طريق الوصاية القانونية، 

 أو النيابة القانونية بشكل عام.

لنص القانوني السابق، فإن هذه اجلرمية تتحقق إذا وبالرجوع إىل ا

 توافرت األركان التالية:

 تقوم هذه اجلرمية إذا توافرت الشروط التالية: الركن املادي: -

 .االبتعاد اجلسدي عن مقر األسرة 
  وجود ولد أو عدة أوالد، م  ضرورة وجود عقد مينح للعائلة

ن عقد كفالة أو سلطة الوصاية القانونية على الطفل سواء كا

عقد النيابة القانونية، ولقد أثار الدكتور أحسن بوسقيعة مسألة 

ما إذا كان األطفال املكفولون معنيون باحلماية املقررة يف هذه 

املؤرخ  22-03من القانون رقم  221املادة أو ال، خاصًة وأن املادة 

املتعضمن قانون األسرة املعدل واملتمم باألمر  2703-81-87يف 

، تعرف الكفالة على أنها:" التزام 1882-81-19املؤرخ يف  82-81

على وجه التربع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية، 

قيام األب بابنه، وتتم بعقد شرعي"، وخلص إىل أن الولد 

هو الولد األصلي أي  118/2املشمول باحلماية مبوجب املادة 

الشرعي دون سواه
(36)

. 

لولد املكفول تشمله احلماية القانونية أيعضا، ذلك ا لكننا نرى أّن

أعاله اشرتط على الكافل  221أن تعريف عقد الكفالة يف املادة 

يف نفقته وتربيته ورعايته للمكفول أن يبذل العناية الالزمة كما 

لو كان يرعى ابنه األصلي، كما أن منشأ عقد الكفالة هو التزام 
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حال اإلخالل بأحد بنوده،  عقدي يرّتب املسؤولية العقدية يف

واعتبار الكفالة عقد من عقود التربعات ال يعين إخالء مسؤولية 

الكافل، ألن عقد الكفالة عقد تربعي ابتداًء، فمن شاء انعضم 

إليه، ومن شاء امتن ، لكن فور الشروع فيه )االنعضمام إليه( 

بني طرفيه، كما أن املصلحة الفعضلى للطفل  تتنشأ االلتزاما

ول وهو الطرف العضعيف يف هذا العقد، تقتعضي أن تكون املكف

هناك محاية جزائية للحيلولة دون إفراغ العقد من األهداف اليت 

 أنشأ من أجلها.

  عدم الوفاء بااللتزامات امللقاة على األسرة؛ سواء كانت التزامات

مادية أو معنوية، وااللتزامات املادية تتمثل أساسًا يف النفقة 

من قانون األسرة:" تشمل النفقة: 90طبقًا للمادة مبشموالتها، 

من  الغذاء والكسوة والعالج والسكن أو أجرته، وما يعترب

أما االلتزامات املعنوية فتتمثل يف العضروريات يف العرف والعادة"، 

 الرعاية اخللقية واألدبية والتعليم خاصة. 

 مات أن تتجاوز مدة الرتك الشهرين، وال ينف  القيام بااللتزا

 املادية وحدها لتفادي قيام اجلرمية، ذلك أن ترك أحد الوالدين

)األب أو األم( أو الوصي أو القيم ملقر األسرة حيول دون قيامه 

بواجباته املعنوية، كما أن الرجوع املعترب الذي يوقف املدة 

القانونية لرتك األسرة، هو الرجوع اجلدي املعّبر بصدق عن 

 ياة العائلية.الرغبة يف استئناف احل

ويتمثل يف القصد اجلنائي، حيث يكون اجلاني على  الركن املعنوي: -

علم بأن إقدامه على الرتك يشكل جرمية يعاقب عليها القانون، كما جيب 

أن تكون له إرادة حرة ال تقبل التأويل يف ترك األسرة والتخلي عن 

 الواجبات.

يعترب إخفاء الطفل : الفرع الثاني: جرمية إخفاء الطفل أو تهريبه

، يق  حتت طائلة أو تهريبه أو مساعدته على الفرار فعال خمالفا للقانون

من قانون العقوبات على ما  119حيث نصت املادة التجريم والعقاب، 
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يلي:" كل من مل يسّلم طفال موضوعًا حتت رعايته إىل األشخاص الذين 

( 82( إىل مخس)81هلم احلق يف املطالبة به، يعاقب باحلبس من سنتني)

 سنوات".

 وتتكون جرمية إخفاء الطفل من األركان التالية:

 ؛ ويتكون من العناصر التالية:كن املاديالر-

 عهد به إىل عائلة بديلة لرعايته وتربيته.قد  جيب أن يكون الطفل -

 ًاسن من قانون العقوبات 119لم حتدد املادة فأما فيما يتعلق بالسن، 

عف املطالب به من اجلهة اليت هلا احلق يف ذلك، وبالتالي ًا للطفل املسمعين

سنة،  (81)نطبق القواعد العامة يف حتديد سن الطفل، وهو مثانية عشر

(37)312–71لمرسوم الرئاسي طبقًا ل
املتعضمن م، 27/21/2771 :املؤرخ يف 

تفافية حقوق الطفل م  التصرحيات التفسريية واليت ا املصادقة على

م، 18/22/2707 :معية العامة لألمم املتحدة بتاريخصادقت عليها اجل

 20إنسان مل يتجاوز سنه  كّل" :والذي عرف يف مادته األوىل الطفل بأنه

 ".سنة

وهم أحد والديه أو من له احلق يف املطالبة به، الطفل أن يطالب ب -

 أصحاب النيابة القانونية بصفة عامة.

به، أو االمتناع عن تعيني االمتناع عن تقديم الطفل إىل من طالب  -

 مكان تواجده.

توافر القصد اجلنائي لدى تقتعضي هذه اجلرمية  الركن املعنوي: -

الذي كان الطفل تقوم اجلرمية إال إذا تعمد اجلاني اجلاني، وبالتالي ال 

أو  إىل من له احلق يف املطالبة به، تسليمهموضوعًا حتت رعايته، رفض 

 .يوجد فيه رفض اإلفصاح عن املكان الذي

بالرجوع إىل يف جرمية إخفاء الطفل أو تهريبه:  مسألة االشرتاك

من قانون العقوبات جندها قد تناولت أيعضا مسألة االشرتاك  117املادة 

م  اجلاني األصلي يف جرمية إخفاء الطفل أو تهريبه من السلطة اليت هلا 

كان قد حق الوصاية عليه، وذلك بقوهلا:" كل من تعّمد إخفاء قاصر 

ُخطف أو ُأبعد أو هّربه من البحث عنه، وكان من أخفاه عن السلطة 
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سنوات،  (82)إىل مخس (82)اليت خيعض  هلا قانونًا، يعاقب باحلبس من سنة

دج، أو بإحدى هاتني العقوبتني، 288.888دج إىل 18.888وبغرامة من 

 وذلك فيما عدا احلالة اليت يكّون فيها الفعل جرمية اشرتاك معاقب

 عليها".

وبالرجوع إىل النص القانوني السابق، فإن هذه اجلرمية تتحقق إذا 

 توافرت األركان التالية:

 ويتكون من العناصر التالية: ؛الركن املادي -

، وبالتالي يكون دابعاألخطف أو تعرض لل كان قدالذي  قاصرال خفاءإ -

ص فعل اإلخفاء املنصوص عليه يف هذه املادة، هو احلاصل من شخ

 آخر، غري الشخص األول الذي قام باخلطف أو اإلبعاد.

احلق يف املطالبة  كان هلا ء، سواعنهاجلهة اليت تبحث تهريب القاصر عن  -

ممثلي السلطات العمومية املختصة بالبحث كانت هذه اجلهة من  أو ،به

 وتشمل الشرطة القعضائية.، عن املفقودين

وهو إخفاء الطفل  ،ا قانوناخيعض  هل اليت عن السلطة إخفاء القاصر -

القاصر الذي كان حمل أحد التدابري احلماية والتهذيب املنصوص عليها يف 

ةمن قانون اإلجراءات اجلزائي 333املادة 
(38)

. 

يف قيام هذه اجلرمية توافر القصد اجلنائي  يشرتط :الركن املعنوي -

ن على علم بأن ، وأن يكوإرادة حرةاجملرم ب فعلللإتيان اجلاني  املتمثل يف

 القاصر قد خطف أو أبعد من املكان الذي وض  به.

جيب على ولي  الفرع الثالث: جرمية تعريض الطفل للخطر املادي

القاصر أو وصيه أو القيم عليه، أن يظل قائمًا على شؤونه، حريصًا 

على حياته، فإذا ما أخل بواجباته وعّرض الطفل للخطر املادي، فإنه 

، 123اجلنائية، طبقا ألحكام قانون العقوبات، يف املواد يتعرض للمساءلة 

122 ،121 ،129 ،120 ،127. 

 وميكن تقسيم هذه النصوص القانونية إىل حالتني:

طر املادي يف مكان خاٍل من احلالة األوىل: تعريض الطفل للخ -

من قانون العقوبات على ما يلي:" كل من  123حيث نصت املادة الناس 
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عاجزًا غري قادٍر على محاية نفسه بسبب حالته البدنية أو ترك طفاًل أو 

العقلية، أو عرضه للخطر يف مكان خاٍل من الناس، أو محل الغري على 

 ( سنوات.81( إىل ثالث)82ذلك، يعاقب جمرد هذا الفعل باحلبس من سنة)

فإذا نشأ عن الرتك أو التعريض للخطر، مرض أو عجز كلي ملدة 

( 82( إىل مخس)81مًا، فيكون احلبس من سنتني)( يو18تتجاوز عشرين)

 سنوات.

وإذا حدث للطفل أو للعاجز برت أو عجز يف أحد األععضاء أو أصيب 

( إىل 82بعاهة مستدمية، فتكون العقوبة هي السجن من مخس)

 ( سنوات.28عشر)

وإذا تسبب الرتك أو التعريض للخطر يف املوت، فتكون العقوبة هي 

 ( سنة".18ات إىل عشرين)( سنو28السجن من عشر)

من قانون العقوبات على ظروف التشديد إذا كان  122ونصت املادة 

مرتكبوا اجلرمية من أصول الطفل أو ممن هلم سلطة عليه أو يتولون 

رعايته، حيث شددت العقوبة حبقهم، ألنه يفرتض فيهم احلرص 

إذا  على أنه:" 122واحليطة لصاحل الطفل أكثر من غريهم، نصت املادة 

 سلطة هلم ممن أو العاجز، أو الطفل أصول من احلادث مرتكب كان
 يلي:  كما العقوبة فتكون يتولون رعايته ممن أو عليه،

 املنصوص احلاالت يف سنوات (82مخس) إىل (81سنتني) من احلبس -
 ،123 املادة من األوىل الفقرة يف عليها

 املنصوص احلالة يف سنوات (28عشر) إىل (82مخس) من السجن -
 املذكورة، املادة من الثانية الفقرة يف عليها

 احلالة يف سنة (18عشرين) إىل سنوات (28)عشر من السجن -
 املذكورة، املادة من الثالثة الفقرة يف عليها املنصوص

 املادة من الرابعة الفقرة يف عليها املنصوص احلالة يف املؤبد السجن -
 املذكورة".
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ريض الطفل للخطر املادي يف مكان غري خاٍل احلالة الثانية: تع -

من قانون العقوبات بقوهلا:"  121وهذه احلالة تناولتها املادة : من الناس

 حالته بسبب نفسه محاية على قادٍر عاجزًا غري أو طفاًل ترك من كل
 أو الناس، من خاٍل غري مكان يف عرضه للخطر أو العقلية أو البدنية

 (81ثالثة) من باحلبس الفعل هذا جملرد قبيعا ذلك، على الغري محل
 ( سنة.82إىل) أشهر

 جتاوز ملدة كلي عجز أو مرض للخطر التعريض أو الرتك عن نشأ إذا
 سنتني.(81) إىل ( أشهر81ستة) من احلبس يومًا، فيكون (18عشرين)

 أصيب أو األععضاء، أحد يف عجز أو برت للعاجز أو للطفل حدث وإذا
 إىل (81)سنتني احلبس من هي العقوبة نفتكو مستدمية، بعاهة
 سنوات. (82)مخس

 إىل (82مخس) من السجن هي العقوبة فتكون الوفاة، إىل ذلك أدى وإذا
 سنوات". (28عشر)

من قانون العقوبات على ظروف التشديد بالنسبة هلذه  129ونصت املادة 

ته، احلالة، إذا كان مرتكب اجلرمية من أصول الطفل أو ممن يتولون رعاي

 ممن أو العاجز، أو الطفل أصول من احلادث مرتكب كان بقوهلا:" إذا
 كما يأتي: العقوبة فتكون رعايته، يتولون

 عليها املنصوص احلالة يف سنتني (81إىل) أشهر (81ستة) من احلبس -
 ،121املادة من األوىل الفقرة يف

 املنصوص احلالة يف سنوات (82مخس) إىل (81سنتني) من احلبس -
 املذكورة، املادة من الثانية الفقرة يف ليهاع

 احلالة يف سنوات (28عشر) إىل سنوات (82مخس) من السجن -
 املذكورة، املادة من الثالثة الفقرة يف عليها املنصوص

 احلالة يف سنة (18عشرين) إىل سنوات (28عشر) من السجن -
 املذكورة". املادة من الرابعة الفقرة يف عليها املنصوص
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السابقتني، مل  121و 123الحظ أن الفقرتني األخريتني من املادتني ون

تشرتطا قصدًا جنائيًا خاصًا للجاني، إذ أن جمرد تعريض الطفل للخطر 

 املادي ولو مل يكن متعمَّدًا، قد يفعضي إىل الوفاة.   

من قانون العقوبات فقد أشارت إىل ظرف تشديد يتعلق  120أما املادة 

خاص لدى اجلاني، وهو نية إحداث الوفاة، حيث  بوجود قصد جنائي

 املواد يف عليها املنصوص بالعقوبات اجلاني جاء نصها كما يلي:" يعاقب
(39)111إىل  112من

 توافر م  الوفاة يف إذا تسبب األحوال حسب على 
 .إحداثها" نية

من قانون العقوبات فقد نصت على جواز احلكم بالعقوبات  127أما املادة 

 على احلكم لية يف مواد اجلنح فقط، حيث جاء فيها:" وجيوزالتكمي
 من 23املادة يف الواردة احلقوق من أكثر أو حق من باحلرمان اجلاني

 األكثر، على سنوات (82)مخس إىل األقل على (82)سنة من هذا القانون
 طبقا للمواد فقط جنحة بعقوبة عليه قعضي إذا ما حالة يف وذلك
 ".129إىل  123من

كثرا ما تعرض : رع الرابع: جرمية خطف الطفل أو إبعادهالف

األطفال القصر لفعل اخلطف من األولياء أو األوصياء القانونيني، كما 

ميكن أن يتعرضوا لإلبعاد عن مكان تواجدهم احلقيقي، وهذا ما جعل 

املشرع اجلزائري يقدم هلم احلماية القانونية يف هذا اجملال، حيث أنه اعترب 

الطفل وإبعاده، فعاًل جمرمًا ومعاقبًا عليه بنص قانون  فعل خطف

 مل قاصرًا أبعد أو خطف من ، يف قوله:" كل111العقوبات يف املادة 
 شرع يف أو حتايل، أو تهديد أو عنف بغري وذلك عشرة، الثامنة يكمل
 وبغرامة سنوات (82مخس) إىل (82سنة) ملدة باحلبس فيعاقب ذلك،
 دج.288.888دج إىل 18.888من

 تتخذ فال خاطفها، من املبعدة أو املخطوفة القاصر تزوجت وإذا
 األشخاص شكوى بناء على إال األخري ضد اجلزائية املتابعة إجراءات
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 بعد إال عليه احلكم جيوز وال الزواج، إبطال طلب يف صفة هلم الذين
 بإبطاله". القعضاء

، فيه مت وضعه ال تشرتط هذه اجلرمية أن يبعد القاصر من املكان الذيو

 ،يف حال ما إذا رافق القاصرحتى بل تقوم  له، ن وكلت رعايتهأو مم

، لذلك جيب على الشخص حسن النية أن يكون مبحض إرادته ،اجلاني

حذرًا من مرافقة القصر له دون علم أوليائهم، وإال قامت يف حقه جرمية 

 خطف القاصر أو إبعاده عن مكان تواجده.

من قانون العقوبات أعاله، يّتعضح لنا أن  111ادة وبالرجوع إىل نص امل

 جرمية خطف القاصر أو إبعاده، تقوم إذا توافرت األركان التالية:

 الركن املادي: -

، سواء كان ذكرًا أم أن يكون العضحية قاصر مل يكمل الثامنة عشر -

 .أنثى

 أما إذا، أن يكون فعل اخلطف أو اإلبعاد بدون عنف أو تهديد أو حتايل -

التكييف القانوني للفعل يتحول فإن  أو التحايل، مت بالعنف أو التهديد

مكرر 171من جنحة إىل جناية، وتطبق عندئذ أحكام املادة 
(40)

من  

 قانون العقوبات.

ونقله يتواجد فيه، املكان الذي  عنالطفل : أخذ فعل اخلطفويقصد ب

أو حتى عن الوسط الذي يعيش فيه  النقلإىل مكان آخر، وسواء كان 

 .أن جيلس فيه الطفلاعتاد  املكان الذي

ويقصد بفعل اإلبعاد: يتمثل أساسًا يف عدم تسليم القاصر إىل من له 

احلق يف املطالبة به، أو يف حعضانته، ويقتعضي اإلبعاد نقل القاصر من 

مكان إقامته العادية أو من املكان الذي وضعه فيه من ميارس عليه 

احملكمة العليا بقيام اجلرمية يف حق من أبعد سلطة قانونية، وهكذا قعضت 

قاصرا عن الوسط الذي يعيش فيه، ويف حق من أبعد القاصر عن مكان 

إقامته أو عن مكان تواجده املعتاد
(41)

. 

فتقوم اجلرمية  للخطف أو اإلبعاد،  حيدد املشرع اجلزائري مدة معينةمل -

 .كان اإلبعاد لساعة أو ليلةولو 
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 :الركن املعنوي -

الباعث إىل  االعتباروال يأخذ بعني  ،نائياجلقصد التقتعضي اجلرمية توافر 

ارتكابها سواء علم اجلاني بسن العضحية أو كانت جيهل أن الطفل مل 

املشرع شكوى لتحريك الدعوى يشرتط ومل  ،سنة (20)مثانية عشر يتجاوز

 .العمومية

تزوجت  وذلك إذا ،بالعضحية األنثى خاصًا أورد املشرع حكمًاولقد 

إجراءات املتابعة ضد هذا األخري إال  خذاملخطوفة من خاطفها، فال تت

 .على شكوى األشخاص الذين هلم صفة يف طلب إبطال الزواج بناًء

من  (20)مل تكمل الثامنة عشر وبذلك إذا خطف أو أبعد شخص فتاة

 ، فتزوجهاالزواج منهال هو ِبوَق ،ثم أعلنت رغبتها يف الزواج منه ،عمرها

قد أجازت هذا  111/1املادة ، فإّنأمام املوثق أو ضابط احلالة املدنية

الدكتور أحسن بوسقيعة قد انتقد هذه املادة ورأى بطالن  أّن إاّلالزواج، 

 هذا الزواج لسببني هما:

إبطال الزواج النعدام األهلية: تكتمل أهلية زواج املرأة يف اجلزائر -2

من قانون األسرة املعدلة  89لمادة )طبقًا ل سنة (27)بتمام تسعة عشر

، وللقاضي أن يرخص بالزواج (19/81/1882مبوجب األمر املؤرخ يف 

 27قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة. فيكون الزواج الذي مّت قبل هذه السن)

سنة( وبدون ترخيص، باطاًل بطالنًا مطلقًا، وال جيوز تثبيته النعدام 

ني(من القانون املد 281/2األهلية)املادة 
(42)

. 

مكرر من  87إبطال الزواج لتخلف ركن من أركانه: نصت املادة-1

-قانون األسرة على شروط الزواج وهي، عالوًة على رضا الزواجني: 

انعدام املوان   -ولي الزوجة  -الصداق  -حعضور شاهدين -أهلية الزواج

من القانون املذكور املعدلة مبوجب  22الشرعية للزواج، وتعضيف املادة

يف فقرتها الثانية؛ أن ولي القاصر هو الذي  19/81/1882 :مر املؤرخ يفاأل

يتوىل زواجه، ووليه هو أبوه، فأحد األقربني، والقاضي ولي من ال ولي 

 له.
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املتعلق  27/81/2798املؤرخ يف  18-98من األمر  99وجّرمت املادة 

 باحلالة املدنية، عقد الزواج الذي يتم دون حعضور الولي، حيث نصت

على معاقبة ضابط احلالة املدنية أو املوثق الذي حيرر عقد الزواج دون 

رخصة األشخاص املؤهلني حلعضور عقد الزواج بالعقوبات املقررة يف 

 من قانون العقوبات. 332املادة 

من قانون األسرة املعدلة مبوجب  11/1ومن جهة أخرى نصت املادة 

مّت الزواج بدون شاهدين أو  على أنه:" إذا 19/81/1882األمر املؤرخ يف 

صداق أو ولي يف حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه، ويثبت 

 بعد الدخول بصداق املثل".

 21)أقل من  نستنتج مما سبق أن زواج عدمية األهلية وفاقدة التمييز

 281/2)املادة  سنة(، باطل بطالنًا مطلقًا يف ظل القانون اجلزائري
من قانون األسرة 01ادة قانون مدني، وامل

(43)
(، وال يزول البطالن 

 باإلجازة.

 دون بلوغ سن الزواجسنة( 21)اليت بلغت سن التمييزالقاصرة أما زواج 

، فحكمه مرهون بالدخول: يفسخ قبل الدخول ويثّبت بعده، سنة(27)

من قانون  111وبناًء على ما سبق يتبّين لنا أن الفقرة الثانية من املادة 

يف صورة ما إذا مّت  ت ال تصلح يف ظل التشري  اجلزائري إاّلالعقوبا

الدخول ووافق الولي على الزواج بتثبيته"
(44)

   . 

8 

البحث يف مواضي  الطفولة ُيعّد عمال نبيال وشريفا، يأخذ شرفه  إّن

ونبله من براءة الطفولة نفسها، فهي الفئة القاصرة اليت ال تدرك 

تقبلها املشرق، إال من خالل ما تقوم بها حقوقها املهعضومة وال ترسم مس

 اجلهات القائمة على إنفاذ القانون وتوفري العدالة جلمي  أفراد اجملتم .

ولقد حرصت الشريعة اإلسالمية باعتبارها الدين اخلامت جلمي  األديان، 

من مرحلة احلمل -على بيان حقوق الطفولة يف خمتلف مراحلها العمرية

، حتى -را مبختلف احملطات اهلامة يف حياة الطفلإىل مرحلة البلوغ مرو
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يصبح الطفل رجل املستقبل السوي، القادر على التمت  حبقوقه والقيام 

 بواجباته.

كما عملت اجملموعة الدولية على إصدار صك قانوني )اتفاقية حقوق 

الطفل( يعترب االلتزام به مبثابة احلد األدنى للحقوق املعضمونة من كافة 

تم  الدولي، كما يعترب املساس به أو جتاوزه، انتهاكا صارخا أععضاء اجمل

 حلقوق الطفل.

أما بالنسبة للتشريعات الداخلية)الوطنية( يف جمال الطفولة فقد جاءت 

مسايرة ملبادئ الشريعة اإلسالمية حمققة ملقاصدها العامة، كما جاءت 

قام  متوافقة م  االتفاقيات الدولية من حيث الشكل واملوضوع، حيث

 املشرع اجلزائري بتجريم مجي  األفعال املاسة حبقوق الطفولة.

إال أنه يالحظ عدم تفعيل النصوص القانونية يف الواق ، وعدم متابعة 

مرتكيب انتهاكات حقوق الطفولة، األمر الذي أدى إىل ظهور أفعال 

خطرية وغريبة عن اجملتم  اجلزائري يف اآلونة األخرية، أين مت تسجيل 

افات متعددة ألطفال قصر شهدت يف الغالب نهايات مأساوية من اختط

قتل للرباءة، أو تعريعضهم إلصابات نفسية عميقة، أو اختالالت 

اجتماعية على مستوى األولياء خاصة وأفراد اجملتم  بصفة عامة، األمر 

الذي يستدعي إعادة النظر يف صرامة القوانني املطبقة برف  العقوبات 

حاالت القتل العمد، فال مين  القتل من اجملتم  إال القتل، كما  إىل اإلعدام يف

ورد يف قول العرب قدميا:" القتل أنفى للقتل"، كما جيب أن تتكاتف اجلهود 

بني اجلهات األمنية والقعضائية وأفراد اجملتم  املدني يف التبليغ عن مثل 

 هذه اجلرائم اخلطرية.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
 .40سورة النور، اآلية ( 1)

 بريوت، العلمية املكتبة، للرافعي الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح ،الفيومي (2)

 .00/210، 0ادر، بريوت، ط، وينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار ص5/472

 .29سورة النور، اآلية ( 3)

، دار الفكر املعاصر، دمشق، واملنهج والشريعة العقيدة يف املنري التفسريوهبة الزحيلي، ( 4)

 .01/591 هـ،0201، 5ط
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 .29سورة النور، اآلية ( 5)

، البخاري مسري شامحتقيق: هأبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب، اجلام  ألحكام القرآن، ( 6)

 .05/541، م 5114، السعودية الرياض، الكتب، عامل دار

أبو الفداء إمساعيل بن كثري، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار ( 7)

 .1/29م، 0999، 5طيبة للنشر والتوزي ، السعودية؟، ط

م، 0912للنشر، تونس، حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية ( 8)

01/505. 

علي حيدر خواجة، درر احلكام يف شرح جملة األحكام، تعريب فهمي احلسيين، دار اجليل، ( 9)

 (.5/711، بريوت، لبنان، )0990، 0ط

(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من 5/402ينظر: احلاوي الكبري ألبي احلسني املاوردي) (10)

 ( .1/17يل حملمد عليش املالكي)(، منح اجلل2/517اخلالف للمرداوي)

(، الكايف يف فقه أهل املدينة 1/145ينظر: التاج واإلكليل ألبي عبد اهلل املّواق املالكي، )( 11)

(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم 0/445ألبي عمر بن عبد الرب املالكي)

 (.1/91احلنفي)

(، البحر الرائق البن 2/29)ينظر: مواهب اجلليل للحطاب الرعيين املالكي( 12)

 (.0/11(، احمللى البن حزم )1/91جنيم)

م املتعضمن املصادقة م  0995-05-09املؤرخ يف  210-95رقم املرسوم الرئاسي ( 13)

التصرحيات التفسريية، على اتفاقية حقوق الطفل اليت وافقت عليها اجلمعية العامة 

 90مسية للجمهورية اجلزائرية، عدد ، اجلريدة الرم0919-00-51لألمم املتحدة بتاريخ 

 .5409م، ص 54/05/0995الصادر يف 

 .12سورة احلج، اآلية ( 14)

 رواه البخاري ومسلم.( 15)

م املتعضمن املصادقة م  0995-05-09املؤرخ يف  210-95رقم املرسوم الرئاسي ( 16)

لعامة التصرحيات التفسريية، على اتفاقية حقوق الطفل اليت وافقت عليها اجلمعية ا

 .5409، مرج  سابق، ص م0919-00-51لألمم املتحدة بتاريخ 

م، املتعضمن 09/05/0995املؤرخ يف  210-95ينظر: املرسوم الرئاسي رقم: ( 17)

املصادقة م  التصرحيات التفسريية على اتفاقية حقوق الطفل، اجلريدة الرمسية 

 .5401م، ص 54/05/0995: املؤرخ يف 90للجمهورية اجلزائرية، العدد 

م، مرج  سابق، ص 09/05/0995املؤرخ يف  210-95ينظر: املرسوم الرئاسي رقم: ( 18)

5409. 

ديسمرب  1املؤرخة يف  ،71جلريدة الرمسية رقم ينظر: دستور اجلمهورية اجلزائرية، ا( 19)

اجلريدة الرمسية رقم ، 5115أبريل  01املؤرخ يف  14-15 :القانون رقم : دل بـ، مع0991

 5111نوفمرب  02املؤرخ يف  09-11القانون رقم ، و5115أبريل  02ة يف املؤرخ 52

املؤرخ يف  10-01القانون رقم ، و5111نوفمرب  01املؤرخة يف  14اجلريدة الرمسية رقم 

 .5101مارس  7املؤرخة يف  02اجلريدة الرمسية رقم  5101مارس  11
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 .71سورة اإلسراء، اآلية ( 20)

رشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء الرتاث أبو السعود العمادي، إ( 21)

 .2/011العربي، بريوت، لبنان، 

أخرجه الزيلعي، ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري، دار بن ( 22)

 هـ، وقال: غريب جدا.0202،  0خزمية، الرياض، ط

باب: فصل ما ينبغي للمرء املسلم أن حيفظ أخرجه أبو بكر البيهقي، شعب اإلميان، ( 23)

 . 7/052، 2712لسانه، حديث رقم: 

أخرجه أبو بكر البيهقي، شعب اإلميان، باب: فصل مما جيب حفظ اللسان منه الفخر ( 24)

 . 7/045، 2772باآلباء، حديث رقم: 

: املؤرخ 90ينظر: اتفاقية حقوق الطفل، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ( 25)

 م.54/05/0995يف 

 .55سورة الروم، اآلية ( 26)

سليمان ولد خسال، السلم يف الفقه اإلسالمي السياسي، شركة األصالة للنشر ( 27)

 .11م، ص 5102، 0والتوزي ، اجلزائر، ط

أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم ظلم املسلم، حديث ( 28)

 .0911/ 2، 5212رقم: 

ه، 0445، 0أبو الوليد الباجي، املنتقى يف شرح املوطأ، مطبعة السعادة، مصر، ط( 29)

1/012. 

 .5/552، 5141أخرجه احلاكم يف املستدرك، كتاب الطالق، حديث رقم: ( 30)

 أبو الوليد الباجي، نفس املرج  والصفحة.( 31)

 ينظر: اتفاقية حقوق الطفل، اجلريدة الرمسية، مرج  سابق. ( 32)

أخرجه الرتمذي يف سننه، باب هل جيوز أن تكون ركعة أطول من ركعة، حديث رقم: ( 33)

 ، وقال األلباني صحيح. 5/559، 0020

 وقال األلباني: ضعيف.  1/519، 1972أخرجه املناوي يف فيض القدير، حديث رقم:( 34)

 . 4/412أخرجه أبو نعيم األصفهاني، حلية األولياء وطبقات األصفياء، ( 35)

ينظر: أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، دار هومة، اجلزائر،  (36)

 .0/022، 5105، 02ط

املتعضمن املصادقة م، 09/05/0995املؤرخ يف ، 210– 95ينظر: للمرسوم الرئاسي ( 37)

، 90، اجلريدة الرمسية، العدد على إتفافية حقوق الطفل م  التصرحيات التفسريية

 م. 09/05/0995املؤرخ يف 

ال جيوز يف مواد اجلنايات واجلنح أن يتخذ  »من قانون اإلجراءات اجلزائية:"  222املادة ( 38)

تدابري احلماية والتهذيب اآلتي  أكثر من ضد احلدث الذي مل يبلغ الثامنة عشر إال تدبري أو

تطبيق نظام اإلفراج عنه م   -5.تسليمه لوالديه أو لشخص جدير بالثقة -0بيانها: 

وضعه يف منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو  -4.ه حتت املراقبةضعو

وطبية تربوية مؤهلة أوضعه يف مؤسسة طبية  -2التكوين املهين مؤهلة هلذا الغرض.



(015) 

 (01) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
يف مدرسة داخلية  ضعهو -1وضعه يف مصلحة عمومية مكلفة باملساعدة. -2.لذلك

نه جيوز أن يتخذ كذلك يف شأن احلدث الذي صاحلة إليواء األحداث يف سن الدراسة، غري أ

يف مؤسسة عامة للتهذيب حتت املراقبة أو  ضعهجتاوز عمره الثالثة عشر تدبري يرمي إىل و

لرتبية اإلصالحية. ويتعّين يف مجي  األحوال أن يكون احلكم بالتدابري املذكورة آنفًا ملدة ل

 .«اصر سن الرشد املدنيمعينة ال جيوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الق

باإلعدام  :" يعاقب510تتعلق هذه املواد جبرائم القتل العمد، ونصوصها كما يلي: املادة ( 39)

كل من ارتكب جرمية القتل أو قتل األصول أو التسميم، وم  ذلك تعاقب األم سواء 

 نم املؤقت بالوالدة بالسجن حديث العهد ابنها قتل يف شريكة أو أصلية كانت فاعلة

 ساهموا من على النص هذا يطبق ال أن على ( سنة،51سنوات إىل عشرين) (01عشر)

 كان مهما جمرم كل قاتال باعتباره يعاقب :"515اجلرمية". املادة  ارتكاب يف معها اشرتكوا أو

 :" يعاقب514جنايته". املادة  وحشية الرتكاب أعمال ارتكاب أو التعذيب استعمل وصفه

القتل  على يعاقب كما أخرى، جناية أو تلى صاحب أو سبق إذا ،باإلعدام القتل على

 مرتكيب فرار تسهيل أو جنحة تنفيذ أو تسهيل أو إعداد إما منه الغرض كان إذا باإلعدام

 ذلك غري يف القاتل عقوبتها. ويعاقب من ختلصهم ضمان فيها أو الشركاء أو اجلنحة هذه

 القعضاء جيب الفقرة، هذه يف عليها املنصوص التاحلا مجي  املؤبد. ويف بالسجن احلاالت من

 حقوق حفظ م  اجلناية، ارتكاب يف اليت استعملت واآلالت واألشياء األسلحة مبصادرة

 النية". حسن الغري

القيام خبطف شخص  حياول أو خيطف مكرر على ما يلي:" كل من 594تنص املادة ( 40)

دًا، أو غشًا، يعاقب بالسجن املؤقت من مهما بلغت سنه، مرتكبًا يف ذلك عنفًا، أو تهدي

دج إىل 0111.111( سنة، وبغرامة من 51( سنوات إىل عشرين)01عشر)

 تعذيب إىل املخطوف الشخص تعرض إذا املؤبد بالسجن اجلاني دج. ويعاقب5111.111

 املؤبد بالسجن اجلاني يعاقب فدية، تسديد هو اخلطف إىل الداف  كان جسدي. وإذا

 أيعضا".

 .0/092ظر: أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، مرج  سابق، ين( 41)

من القانون املدني على أنه:" إذا كان العقد باطاًل بطالنًا مطلقًا،  015/0تنص املادة ( 42)

جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطالن، وللمحكمة أن تقعضي به من تلقاء 

 ".نفسها، وال يزول البطالن باإلجازة

من قانون األسرة على أنه:" من مل يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقًا  15تنص املادة ( 43)

 من القانون املدني، تعترب مجي  تصرفاته باطلة". 25للمادة 

-0/099ينظر: أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، مرج  سابق، ( 44)

511. 
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 (016) 1106ديسمبر –(01)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 ر المرتزق بين الشريعة اإلسالميةاألسي

 والقانون الدولي اإلنساني
 د. فخري صبري محمد راضي                                              

 بغزة، فلسطين  ةجامعة األم                                             
S 

املعنيني بالقانون الدولي اليت تقلق  ضوعاتموضوع املرتزقة من املو مما ال شك فيه أّن

املرتزقة إذا ذكروا ذكر القتل والبطش واالنتهاك  اإلنساني وحقوق اإلنسان، ألّن

نساني يف قواعده العقوبة على املرتزق ومل إلالقانون الدولي اد لإلنسانية، وهلذا شّد

م  الشريعة  يتعارضاألسري إذا وق  يف قبعضة خصمه، وهذا  أويعطه حق املقاتل 

مية اليت تعطي وتعامل املرتزق إذا وق  يف األسر، معاملة أسري حرب مادام سالإلا

 يقاتل يف جيش أو غريه، ومل تفرق بني مقاتل ومقاتل.

وُبنيت الدراسة على املقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني يف 

 .معاملة األسري املرتزق

من القدم،  ةموجود ي، بل هًاجديد ئًاشي تسوكان من نتائج الدراسة أن املرتزقة لي

زالت غامعضة يف التعامل م  األسري املرتزق،  وأن قواعد القانون الدولي اإلنساني ال

وأن الشريعة اإلسالمية ال تفرق بني أسري مقاتل مرتزق أو غري مرتزق، فهم يف 

 املعاملة سواء.

باملرتزقة، وأن يكون  كون هناك آلية جديدة وصارمة ملن يستعنيتأن  جيبولذلك 

هناك تعديل على قواعد القانون الدولي اإلنساني خبصوص معاملة املرتزق يف حال 

جنيف  ةاتفاقيكما يف نصوص  ن يعامل معاملة املقاتل األسري دون متييزأأسره، ب

 الثالثة خبصوص األسرى.

Abstract 

    There is no doubt that the issue of mercenaries is one of the 

topics of which worries people who interested in International 

Humanitarian Law and human rights, because the mercenaries 

when they are mentioned we talk about killing and oppression and 

violation of humanity, and that of International Humanitarian Law 

stresses in his rules the punishment against the mercenary and did 

not give him the right of warring or prisoner if  he occurred in the 

grip of his opponent, and this disagrees to Islamic law, which gives 

him the rights of warring and prisoner and deals  with him if he is 

occurred with the treatment of prisoners of  war as long as he fights 
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in the army or other. Also, the Islamic Law did not differentiate 

between a fighter and a non fighter. 

   The  current study is built on a comparison between Islamic law 

and International Humanitarian Law with the subject of treatment 

of mercenary prisoner. 

The results of the study includes that the mercenaries are nothing 

new, but as a issue is present since old time, and that the rules of 

International Humanitarian Law is still vague in dealing with the 

prisoner mercenary, and that Islamic law does not differentiate 

between a prisoner fighters mercenaries or non mercenary, and 

their treatment is once. 

Therefore there must be a new and rigorous mechanism for whom 

will uses mercenaries, and that necessitates an amendment to the 

rules of International Humanitarian Law regarding to the treatment 

of mercenary in the event of his capture, that he must treated as a 

captured fighter without discrimination as in the texts of the Third 

Geneva Convention concerning prisoners. 

 

من يتاب  اليوم أخبار احلروب والعمليات العدائية يف العامل، فإنه جيد 

انتهاكات كبرية للقانون الدولي اإلنساني سواء كانت نزاعات داخلية أو 

دولية، ومن هذه االنتهاكات استخدام املرتزقة الذين ينكلون باملدنيني 

ا وتقتيال، وذلك من خالل شركات متخصصة لتجنيد املرتزقة تعذيب

وجتنيدهم للقتال مقابل مبالغ مالية، األمر الذي يدعو للقلق بهذا 

 اخلصوص. 

كن من العامل حيتدم فيها النزاع ااستخدام املرتزقة يف هذه األيام يف عدة أم

ورية والقتال، يف األراضي الفلسطينية احملتلة والعراق وأفغانستان وس

وليبيا، حيث استخدم املرتزقة يف احلرب األخرية على غزة، ويف الدول 

املذكورة سابقا، وبرزت قعضية املرتزقة على السطح بشكل ملحوظ 

 ستني خالل السنوات األخرية خاصة يف العراق، حيث عملت فيه حنو

 ذلك الوقت ما يفشركة أمنية مجيعها تعتمد على املرتزقة، ويقدر عددهم 

ألفا، حتت مسميات خمتلفة مثل الشركات  عشرينو سة عشرمخبني 

آالف مرتزق من  وعشرة مخسةاألمنية واحلماية وغريها، منهم ما بني 



  ري محمد راضيد. فخري صب    والقانون الدولي األسير المرتزق بين الشريعة اإلسالمية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (016) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

جنوب أفريقيا، ويتقاضى أفرادها الذين يتمتعون باحلصانة رواتب عالية، 

وعلى رأس هذه الشركات ما يعرف ببالك ووتر
(1)

. 

وضوع من كثرة استخدام تأتي أهمية هذا امل: همية املوضوعأ

ه إذا ذكر املرتزق ذكر القتل املرتزقة يف النزاعات احلالية، حيث إّن

والبطش واالنتهاكات بشتى أنواعها، وبعض الدول أو األحزاب واملليشيات 

جتعل املرتزقة وسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وارتكاب اجملازر واجلرائم، 

ولية العقوبة على املرتزق ومل ومقابل هذا شددت املنظمات واهليئات الد

تعطه حياة وكرامة األسري املقاتل، فكان ذلك إجحافا يف حقه اإلنساني، 

فكان لزاما أن يبحث ذلك األمر حتى يعود األمر إىل نصابه، ويعامل 

 املرتزق معاملة إنسانية ال تنقص عن معاملة األسري املقاتل. 

ولة اإلجابة عن التساؤالت تتمثل إشكالية البحث يف حما: إشكالية البحث

، من هم املرتزقة؟ ما هو حكم املرتزق يف القانون اليت تطرحها الدراسة

الدولي اإلنساني؟ وكيف تكون معاملته إذا وق  باألسر؟ وما هو حكم 

 املرتزق يف الشريعة اإلسالمية؟ وكيف تكون معاملته إذا وق  يف األسر؟

وضوع وحبثنا فيه، تبني لنا أن من دراستنا هلذا امل: الدراسات السابقة

عام  يف لوندا أنغوالسواء كانت مؤمترات دولية كما  الدراسات السابقة

أو أحباثًا  2799اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية يف ليربفيل عام ، و2791

علمية يف جمالت علمية حمكمة كمجلة اللجنة الدولية للصليب األمحر 

زق ومكافحة االرتزاق والوض  القانوني الدولي، كانت تتناول تعريف املرت

 هلم، وكيفية معاملتهم وحماكمتهم يف القانون الدولي اإلنساني.

أما يف الشريعة اإلسالمية فلم يرد أي ذكر للمرتزقة األسرى يف الشريعة 

اإلسالمية أو يف معناها، ألنها مل تفرق بني مقاتل ومقاتل يف حال األسر، 

 فهم يف ميزان واحد.  

التحليلي  صفيالوتقوم هذه الدراسة على املنهج : الدراسة منهج

الشريعة اإلسالمية ومواد وقواعد القانون الدولي املقارن بني واملنهج 

 . اإلنساني
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 وبنيت هذه الدراسة على خطوات عدة:

 قراءة املراج  واملصادر اليت ختص موضوع الدراسة.-2

ملصادر واملراج  اليت ختص مج  املعلومات املتعلقة باملوضوع من كل ا-1

 .الدراسة

إىل إذا تطلب األمر وقسيم البحث إىل مطالب، واملطالب إىل فروع ت-1

 غصون. 

 ويبحث عما القانون الدولي اإلنساني بداية،يأخذ املوضوع املعني يف -3

 .الشريعة اإلسالمية تفصيال دقيقايقابله يف 

حتتاج إىل وليت تناوهلا املنت التوثيق يف اهلامش لكل املوضوعات والكلمات ا-2

 .وبيانتوضيح 

التوصيات اليت جيب  توضيحالدراسة، وما توصلت إليه بيان نتائج -1

 إتباعها.

 باملؤلف ثم املصنف. بدءًا هجائيا املراج  ترتيبًارتبت -9

 بدأ هذا البحث يف صفحته األوىل بعنوان املوضوع،: خطة البحث

ثم ، "ية والقانون الدولي اإلنسانيحكم املرتزقة يف الشريعة اإلسالم"

كانت صفحة املقدمة وجاء هيكل البحث يف عدة مطالب، واملطلب فيه 

 .عدة فروع

 املرتزقة يف القانون الدولي اإلنساني وفيه عدة فروع:املطلب األول: 

 الفرع األول: تاريخ املرتزقة.

 مكافحة املرتزقةالفرع الثاني: 

 تعريف املرتزقةالفرع الثالث: 

 مفهوم األسري يف الفقه اإلسالمي، وفيه عدة فروع املطلب الثاني: 

  الفرع األول: تعريف األسري لغة

 : تعريف األسري يف الفقه اإلسالميالثانيالفرع 

 : من األسري؟الثالثالفرع 

 : أراء الفقهاء يف من يكون أسريا؟الراب الفرع 
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 حكم احملارب إذا دخل دار اإلسالم. :اخلامسالفرع 

تطور قانون األسرى يف العصر اإلسالمي األول، والعصر لفرع السادس: ا

 .احلاضر

 اخلامتة 

  املرتزقة يف القانون الدولي اإلنسانياملطلب األول: 
االستعانة باملرتزقة ليس بالشيء اجلديد،  الفرع األول: تاريخ املرتزقة

ى رفت على مدوبعكس ما يظنه البعض، فإن االرتزاق ظاهرة قدمية ُع

وروما يف األزمنة واليونان  العصور املاضية، فقد استخدمت بالد فارس

القدمية املرتزقة، وشاع استخدامهم خالل الفرتة من القرن الثاني عشر 

حتى القرن السادس عشر امليالديني، فقد استأجر كثري من احلكام آنذاك 

أمواال بعض احلكام رحبوا  جنودا حمرتفني مدربني حلماية دوهلم، كما أّن

، واستخدمت اإلمرباطورية كمرتزقةبتأجري جيوشهم لدول أخرى للعمل 

ملساعدتها على القتال  البيزنطية يف القرن الراب  عشر امليالدي املرتزقة

ويف العصور الوسطى قام لويس احلادي عشر ملك فرنسا ضد األتراك، 

عام ووق  معهم اتفاقية ، جبلب أعداد غفرية من املرتزقة السويسريني

كما استخدم نابليون ، م للقتال يف قواته الربية لقاء رواتب جمزية هلم2393

 ،النصفليتجاوز عددهم يف جيشه ، التوسعيةاملرتزقة يف حروبه 

أملانيني جنودا  (1783-1775) الثورة األمريكية أثناء بريطانيا واستأجرت

  .حملاربة السكان األمريكيني
ظهرت ف، ويف العصر احلديث ازداد اعتماد جيوش الظالم على املرتزقة

ينعضمون لصفوف مأجورين اليت جتند مقاتلني ، يف أمريكا شركة بالك ووتر

لينتقل ، واليت غزت بهم كال من العراق وأفغانستان، القوات األمريكية

إضافة العتماد الفرق ، والتوسعيةهذا الداء إىل معظم الدول االستعمارية 

العضالة واملنحرفة على املرتزقة يف مثل هذه األيام
(2). 

نت بعنوان "من هم املرتزقة"، اجلزيرة يف مقال نشر على : اهرة قدميةظ

خالل القرن املاضي، بّين فيه أن املرتزقة ليس بالشيء اجلديد، ففي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1775
http://ar.wikipedia.org/wiki/1783
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استخدمتهم املخابرات املركزية األمريكية والشركات األمنية اخلاصة يف 

 حرب فيتنام.

قتصادية وتستخدم حاليا دول غربية املرتزقة حلماية مصاحلها اال

ات األمنية يف الشرك مناذج ذلك ومن والنفطية يف أفريقيا وآسيا،

وبرزت قعضية املرتزقة على السطح بشكل ملحوظ ، أفغانستان والعراق

شركة  18 خالل السنوات األخرية خاصة يف العراق، الذي تعمل فيه حنو

الذين يتمتعون –أمنية مجيعها تعتمد على املرتزقة ويتقاضى أفرادها 

رواتب عالية-حلصانةبا
(3)

. 

يقدر الباحث باسل يوسف النريب يف كتابه "املرتزقة  جيوش الظل

ألفا، حتت  18و 22األجانب يف العراق ما بني  جيوش الظل" عدد املرتزقة

 2مسميات خمتلفة مثل الشركات األمنية واحلماية وغريها، منهم ما بني 
وأضاف النريب يف كتابه الصادر عام ، آالف مرتزق من جنوب أفريقيا 28و

 ألف منظمة. 188 عدد منظمات االرتزاق يف العامل يزيد على أّن 1880

القوانني واالتفاقيات الدولية تفرق بني اجلنود  إّنا من حيث احلقوق فأّم

احملاربني الذي يتمتعون عند أسرهم مبعاملة أسرى احلرب، وبني اجلنود 

غري احملاربني الذين ال يعاملون معاملة أسرى احلرب وال حيق هلم االشرتاك 

هلم حق املعاملة العادلة وفق  يف العمليات العسكرية، وم  ذلك فإّن

 دولة املستهدفة.قوانني ال

وأكثر ما يثري قلق اجملتم  الدولي هو استخدام املرتزقة وسيلة النتهاك 

حقوق اإلنسان وارتكاب اجملازر واجلرائم، وهو ما دف  كثريين للمطالبة 

مبراقبة الشركات األمنية وإخعضاعها للمساءلة
(4)

. 

بدأت مكافحة املرتزقة يف أوائل : مكافحة املرتزقةالفرع الثاني: 

ات من القرن املاضي، وأول مشروع قامت بتقدميه اللجنة يالسبعين

، حول من  2791الدولية للصليب األمحر للتحقيق بشأن املرتزقة عام 

االرتزاق وقمعه يف لوندا أنغوال، وهو ما يعرف مبشروع )اتفاقية لوندا( 

االرتزاق جرمية حياسب عليها سواء كان مرتكبها مجاعات أو  واعتربت أّن
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، إذا ما ارتكبت بهدف مقاومة عملية حق تقرير املصري بالعنف ًارادأف

تلى ذلك اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية يف ليربفيل عام  ثّم، املسلح

مبا يعرف بالقعضاء على االرتزاق، وجعلت يف صلبها أن الشخص  2799

يرتكب جرما جنائيا جملرد كونه مرتزقا، ويتحمل املرتزقة أيعضا املسئولية 

اجلنائية عن أية أفعال جنائية حمددة يرتكبها أثناء مهامهم، وال يتمت  

هلم بوض  أسري احلرب، وعلى وال حق املرتزق بالوض  القانوني للمقاتل 

بأقسى العقوبات مبوجب قوانينها، مبا يف ذلك املرتزق كل دولة أن تعاقب 

 عقوبة اإلعدام.

اء مشاورات م  عدد من وقد قامت اللجنة الدولية للصليب األمحر بإجر

تقسيم ضرورة اهليئات واملنظمات الدولية واإلقليمية الوطنية أسفرت عن 

حبث املوضوع إىل قسمني، يتناول األول قواعد احلماية من حاالت املنازعات 

املسلحة الدولية، ويتناول الثاني قواعد احلماية يف حاالت املنازعات 

وقد  ،ال ميكن جتاهلها يف حياة البشرغري الدولية اليت غدت ظاهرة  املسلحة

أعدت اللجنة صياغة ملشروعي بروتوكولني قامت بإرساهلما إىل الدول 

 13املدعوة لالشرتاك يف مؤمتر اخلرباء احلكوميني الذي انعقد يف املدة من 

احلاجة  أّن م وناقشت هذين املشروعني، إاّل 2792حزيران  21أيار إىل 

ؤمتر اخلرباء احلكوميني وذلك لعدم توصل دعت إىل عقد دورة ثانية مل

 .خرباء الدورة األوىل لنتيجة نهائية حول املوضوع

وقد راوح املشروعان يف دورات متتالية للمؤمتر الدبلوماسي حتى العام 

حزيران إقرارهما حبعضور  28آذار إىل  29حيث مت يف الدورة الرابعة  2799

 219على الربوتوكول األول دولة ويبلغ عدد املصدقني  271ممثلني عن 

وقد صدرت عن ، دولة 218يزيد عن  دولة يف حني انعضم إىل الثاني ما

 :املؤمتر الدبلوماسي نتيجة دوراته األرب  الوثيقتان التاليتان
م  2737اإلضايف التفاقيات جنيف املوقعة يف آب « الربوتوكول»الَلحق 

« الربوتوكول»لحق بشأن محاية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية )ال

 . 1و2مادة وملحق  281األول( ويق  يف 
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وجاءت بعد ذلك اتفاقية األمم املتحدة ملناهعضة جتنيد املرتزقة 

م، لكنها مل تدخل حيز 2707واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم عام 

وأضافت على الربتوكول األول أنها مل  1882كتوبر األول أالتنفيذ حتى 

بأن الشخص املرتزق يشارك فعال يف األعمال جتعل الشرط الذي يقعضي 

العدائية، وهذا االستثناء وحده جيعل تعريف اتفاقية األمم املتحدة لوض  

 املرتزق أوس  من التعريف الوارد يف الربتوكول اإلضايف األول.

أيعضا من املشاري  اليت ناقشت موض  املرتزقة، مشروع قانون جلنة 

طرح مشروع قانون اجلرائم املخلة  م، حيث2772القانون الدولي عام 

بسلم اإلنسانية وأمنها الصادر عن جلنة القانون الدولي، وذكرت يف 

الواردة يف اتفاقية منظمة الوحدة الشروط موادها تعريف املرتزق بنفس 

أنها مل تدرج مثل اتفاقية األمم املتحدة الشرط اخلاص بأن  اإلفريقية، إاّل

مال العدائية، وُحذفت جرمية جتنيد املرتزقة املرتزق يشارك فعال يف األع

واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم من النسخة الثانية ملشروع قانون جلنة 

م2772القانون الدولي عام 
(5)

. 

امللحق األول  ورد تعريف املرتزقة يف: تعريف املرتزقةالفرع الثالث: 

  ة : املرتزق39يف املادة  ،2737اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املوقعة عام 

  ال جيوز للمرتزق التمت  بوض  املقاتل أو أسري احلرب. -2  

  املرتزق هو أي شخص: -1  

  جيرى جتنيده خصيصًا، حمليًا أو يف اخلارج، ليقاتل يف نزاع مسلح،  أ(  

  يشارك فعاًل ومباشرة يف األعمال العدائية،  ب(  

دائية، الرغبة يف حتقيق مغنم حيفزه أساسًا إىل االشرتاك يف األعمال الع ج(

شخصي، ويبذل له فعاًل من قبل طرف يف النزاع أو نيابة عنه وعد 

ذوو الرتب والوظائف املقاتلون بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به 

  املماثلة يف القوات املسلحة لذلك الطرف أو ما يدف  هلم، 

يم يسيطر عليه أحد وليس من رعايا طرف يف النزاع وال متوطنًا بإقل د(

  أطراف النزاع، 
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  ليس ععضوًا يف القوات املسلحة ألحد أطراف النزاع،  هـ(

وليس موفدًا يف مهمة رمسية من قبل دولة ليست طرفًا يف النزاع  و(

  بوصفه ععضوًا يف قواتها املسلحة. 

عمل  يأبهو كل شخص يقوم  من التعريف السابق يفهم أن املرتزق  

النظر عن نوعية العمل أو اهلدف منه، وغالبا يطلق  مبقابل مادى بغض

لبلد أجنيب من أجل املال، ومعظم  القوات املسلحة امسه على من خيدم يف

الرجال والنساء املرتزقة يفعلون ذلك من أجل املال أو ألنهم 

 واملغامرة. احلرب حيبون

املرتزقة "هم جنود مستأجرون  وميكن اختصار التعريفات بالقول إّن

ليحاربوا من أجل دولة أخرى غري دوهلم، لتلبية مصاحلهم اخلاصة بهم 

قيةبعيدا عن املصاحل السياسية أو اإلنسانية أو األخال
(6)

." 

 2707ديسمرب/كانون األول  واعتمدت األمم املتحدة يف الراب  من

االتفاقية الدولية ملناهعضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم 

وتدريبهم، وجرمت كل مرتزق وكل من يقوم بتجنيد أو استخدام أو 

كما حظرت على الدول جتنيدهم واستخدامهم، إذ ال ، متويل املرتزقة

رتزق بوض  املقاتل أو أسري احلربيتمت  امل
(7)

. 
 املطلب الثاني: مفهوم األسري يف الفقه اإلسالمي.

لغة وشرعا، يف الشريعة اإلسالمية  تعريف األسري طلباملهذا يتناول 

وسياق من السرية النبوية لتوضيح مفهوم األسري، ورأي الفقهاء يف حتديد 

حتى يتبني رع اإلسالمي من يكون األسري، ثم تعريف عام لألسري يف الش

 ة.اإلسالمي يةيف الشرعلنا هل ُذكر املرتزق من بني األسرى 
وَأَسَر َقَتَبه الفرع األول: تعريف األسري لغة:

(8)
: شدَُّه. ابن سيده: 

َأَسَرُه َيْأِسُره َأْسرًا وِإساَرًة َشدَّه باإِلساِر. واإِلساُر: ما شّد به، والـجم  ُأُسٌر. 

َسَن ما َأَسَر َقَتَبه َأي ما َأحَسَن ما ّشده بالِقدِّ؛ ومنه قول اإِلصمعي: ما َأَح

اهلل جل وعز" )َوَشَدْدَنآ َأْسَرُهْم
(9)

والِقدُّ الذي ُيْؤَسُر به الَقَتُب يسمى ( 

اإِلساَر، ومجعه ُأُسٌر؛ وَقَتٌب مْأسور وَأْقتاٌب مآِسري. واإِلساُر: الَقـْيُد ويكون 

اأَلسري؛ وكانوا يشّدونه بالقدِّ فُسمِّي ُكلُّ َأِخيٍذ  َحْبَل الِكتاِف، ومنه مسي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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ِإسارًا، فهو َأسري وَأِسريًا وِإن مل يشّد به ويقال: َأَسْرت الرجَل َأْسرًا 

ومْأسور، واجلم  َأسرى وُأسارى. وتقول: اْسَتْأِسْر َأي كن َأسريًا لي. 

. َأو ِسْجٍن: َأسرٌي بوس فـي ِقدِّ. وكلُّ حمواأَلسرُي: اأَلِخيُذ، وَأْصله من ذلك

على ِحبِّه مسكينًا ويتيمًا وَأسريًاالطعام : "ويطعمون وقوله تعاىل
(10)

"؛ 

قال جماهد: اأَلسري املسجون
(11).

 

 يرد يف الفقه : ملالفرع الثاني: تعريف األسري يف الفقه اإلسالمي

اإلسالمي تعريف حمدد وحمصور بكلمات معدودة، إمنا بأمور عدة، فقد 

األسرى بأّنهم: الّرجال املقاتلون من الكّفار، إذا ظفر  اوردّيعّرف امل

املسلمون بهم أحياًء. وهو تعريٌف أغليبٌّ، الختصاصه بأسرى احلربّيني 

عند القتال، ألّنه بتتّب  استعماالت الفقهاء هلذا الّلفظ يتبّين أّنهم 

يطلقونه على كّل من يظفر بهم من املقاتلني ومن يف حكمهم، 

أثناء احلرب أو يف نهايتها، أو من غري حرٍب فعلّيٍة، ما دام  ويؤخذون

 العداء قائمًا واحلرب حمتملٌة.

من ذلك قول ابن تيمّية: أوجبت الّشريعة قتال الكّفار، ومل توجب قتل  

املقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الّرجل منهم يف القتال أو غري القتال، 

عضّل الّطريق، أو يؤخذ حبيلٍة فإّنه يفعل مثل أن تلقيه الّسفينة إلينا، أو ي

به اإلمام األصلح. ويف املغين: هو ملن أخذه، وقيل: يكون فيئًا. ويطلق 

الفقهاء لفظ األسري أيعضًا على: من يظفر به املسلمون من احلربّيني إذا 

دخلوا دار اإلسالم بغري أماٍن
(12).

 

جيب تعريف  ،الفرعقبل أن نبحث يف هذا  الفرع الثالث: من األسري؟

عدة أمور مهمة ُيبنى عليهم كثري من األحكام اليت ختص هذا األمر، 

 وهي:

أهل   -أهل البغي -أهل الذمة، دار اإلسالم -احلربيون  -دار احلرب 

 .املستأمنون –العهد 

: هم غري املسلمني الذين مل يدخلوا يف عقد وأهل احلرب أو احلربيون

  وال عهدهم.الذمة، وال يتمتعون بأمان املسلمني
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 بالتزام كفرهم على اإلسالم دار يف أقروا الذين الكفار هم الذمة أهل

فيهم اإلسالم أحكام ونفوذ اجلزية
(13)

. 

 مدة احلرب إنهاء على املسلمني إمام صاحلهم الذين هم :العهد أهل

 املؤقت، الصلح وهو: العهد من: واملعاهد يراها، ملصلحة معلومة

واملوادعة واملساملة واملعاهدة واملهادنة اهلدنة ويسمى
(14)

 . 

 اإلسالم دار يدخل الكافر وهو لألمان، الطالب: األصل يف املستأمن

بأمان الكفار دار دخل إذا املسلم أو بأمان،
(15)

. 

هي بالد املشركني الذين ال صلح بينهم وبني املسلمني، بل دار احلرب: 

تباعد وبغعضاء
(16)

الد اليت ال تطبق فيها ها "البوعرفها بعض العلماء بأّن، 

أحكام اإلسالم الدينية والسياسية لوجودها خارج نطاق السيادة 

اإلسالمية، أي أن السلطان فيها لغري املسلمني
(17)

." 

هي كل بالد فتحها املسلمون عنوة أم سلما وظهروا عليها  دار اإلسالم:

بإظهار أحكام اإلسالم فيها
(18)

ح وهذا التعريف يستدل عليه من افتتا، 

النيب صلى اهلل عليه وسلم بالد بين املصطلق
(19)

يف  ، كما روى البيهقي

"افتتح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالد بين املصطلق وظهر  سننه:

عليهم فصارت بالدهم دار اإلسالم
(20)

ودار اإلسالم تعضم مجي  البالد ، "

اإلسالمية، ويرى ابن تيمية
 

ة الواحدة، "أن بالد اإلسالم كلها مبنزلة البلد

وعني ذلك أن دار اإلسالم أو دولة اإلسالم غري متعددة، والتعدد فيها 

طارئ ليس من طبيعتها
(21)

وعرف بعض العلماء دار اإلسالم بأنها: ، "

"البالد اليت تسود فيها أحكام اإلسالم وشعائره، ويأمن فيها املسلمون 

مبنعة وقوة هلم
(22)

." 

وبني املسلمني عهد عقد ابتداء أو عقد "هي البالد اليت بينها  :دار العهد

انتهاء أو عهد عند انتهاء القتال معها عندما خيريهم املسلمون بني العهد 

أو اإلسالم أو القتال
(23).

 

هذه التعريفات تبني لنا بالتحديد من هم أهل احلرب الذين وقعوا يف 

قبعضة املسلمني بعد عداء وبغعضاء م  املسلمني، ومل يكونوا من أهل 

 ذمة أو استئمان أو عهد. ال
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اختلف الفقهاء  الفرع الرابع: أراء الفقهاء يف من يكون أسريا؟

 فيمن جيري عليه األسري وتنطبق عليه أحكام األسرى إىل عدة أراء:

حكم األسر ينطبق على  ذهب احلنفية إىل أّن املذهب األول: األحناف:

سيف، وق  كل أهلها إذا فتح املسلمون أي بلدة قهرا وبغلبة ال أمور عدة:

كل من يق  يف أيدي املسلمني ولو خارج دار احلرب فإنه يكون ، يف األسر

أسري ما دامت احلرب قائمة
(24)

 . 

يق  يف أيدي املسلمني من أهل  نوذهب املالكية إىل أن كل م املالكية:

أسرى ناحلرب، سواء مقاتلني أم نساء أم شيوخا أم صغارا يكونو
(25).  

الشافعية إىل أسر الذراري واإلناث والعبيد ولو كانوا ذهب  الشافعية:

مسلمني بأسر من أهل احلرب
(26)

. 

ذهب احلنابلة إىل ما ذهب إليه الشافعية وغريهم من سيب وأسر  احلنابلة:

األعمى واملرأة واجملنون وغريهم
(27).   

كل  يالحظ من رأي الفقهاء يف هذه املسألة، أن الفقهاء جممعون على أّن

من أهل احلرب يف أيدي املسلمني، سواء كانوا مقاتلني أم شيوخا  من يق 

هذا كان رأي الفقهاء يف زمن كان ، وأم نساء أم أطفاال، يكونوا أسرى

الكفار يأسرون كل من يق  يف أيديهم من املسلمني، فكانت املعاملة 

 باملثل. 

اختلف الفقهاء حكم احملارب إذا دخل دار اإلسالم  الفرع اخلامس:

 احملارب والتاجر من دار احلرب إذا دخال دار املسلمني إىل عدة أمور يف

 منها:

: احلربيأوال
(28)

إذا دخل دار املسلمني بغري عقد أمان 
(29).

 

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على عدة أراء:

احلربي إذا دخل دار  ذهب احلنفية واحلنابلة إىل أّن: احلنفية واحلنابلة-1

ان، بأن ضل الطريق أو أتت به ريح يف مركب فإنه يق  املسلمني بغري أم

إذا كانت معه قرينة تدل على ذلك يف األسر، وال يقبل منه أعذار إاّل
(30)

. 
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هم يرجعون أّن ذهب املالكية إىل ما ذهب إليه احلنفية، إاّل: املالكية-2

األمر إىل والي املسلمني فيجتهد فيه، إما أن يكون أسريا أم يرده إىل 

أهله
(31)

. 

ذهب الشافعية إىل أنه إذا ادعى بأنه رسول أو أن له : الشافعية-3  

دعوى أمان قبل منه وإال كان أسريا
(32).

 

ا التجار احلربيون إذا دخلوا دار اإلسالم أّم: ثانيا: التجار احلربيون

بتجارة ظاهرة فإنهم يأّمنون ال خالف بني الفقهاء يف ذلك، إال إذا خان 

ه جاسوسالتاجر بأن بان أّن
(33)

أو غري ذلك فيكون حكمه حكم  

األسري
(34)

. 

بعد ، خيلص الباحث إىل تعريف لألسري عند الفقهاء يف العصور السابقة

من  كّل" االطالع على أراء الفقهاء يف هذه املسألة، يتبني أن األسري هو:

يق  يف أيدي املسلمني من رجال ونساء وأطفال يف أي بلد فتحوه بالقوة، 

ق  يف أيديهم من احلربيني ولو خارج دار احلرب ما دامت وكل من و

أن يكون تاجرا أو  احلرب معلنة، وكل من دخل دار اإلسالم بغري أمان، إاّل

 ا الفقهاء املعاصرون فيعرفون األسري بأنه "هم الرجالأّم، "رسوال

املقاتلون من الكفار إذا ظفر املسلمون بهم أحياء والنساء
(35)

." 

تطور قانون األسرى يف العصر اإلسالمي األول،  الفرع السادس:

 والعصر احلاضر.

يف العهد اإلسالمي األول كان األسرى ما بني أن يقتلوا أو يفادوا باملال أو 

تطور الوض  إىل أن كان يف  ثّم، بأسرى مثلهم، أو مين عليهم أو يسرتقوا

تبادل هـ( فقد أبرمت اتفاقيات م  الروم على 112العهد العباسي سنة )

 ومن نيوتتطور األمر بعد وأبرمت عدة اتفاقيات يف عهد العباسي، األسرى

بعدهم م  اإلمرباطورية البيزنطية
(36)

وبقيت االتفاقات كما هي إىل ، 

وهذا الرأي الذي يتفق م  الواق  املعاصر ، أواخر القرن الثامن عشر

 ويتوافق م  املعاهدات واالتفاقيات بني الدول.

ق من تعريف احلربي واألسري عند فقهاء الشريعة ُيستنتج مما سب

ال مكان للمرتزق يف تعريفهم  اإلسالمية السابقني واملعاصرين، أّن
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هم، إمنا يدخل حتت مفهوم احلربي أو األسري، أي كانت جهته مومفهو

وخلفيته اليت يقاتل من أجلها مادام م  الكفار يقاتل حتت رايتهم، وإن 

 قاتل من أجله هو املال.كان هدفه األساسي الذي ي

أما ما يشاع ويكتب على صفحات االنرتنت بأن املرتزق يف الشريعة 

حملاربني الذين ذكرهم اهلل تعالي يف قرآنه الكريم يف ااإلسالمية يأخذ حكم 

قوله تعاىل "ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اْلَأْرِض 

اًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّ  َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَلاٍف َأْو ُيْنَفْوا َفَس

ِمَن اْلَأْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اْلآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم
(37)

 ،"

وإن شاء قط  فولي األمر له اخليار إن شاء قتلهم، وإن شاء صلبهم، 

 .أيديهم وأرجلهم من خالف، وإن شاء نفاهم من األرض

احملاربني املقصودين يف اآلية الكرمية  ، ألّنوقاصرهذا فهم خاطئ  نقول

هم قطاع الطرق من املسلمني وغريهم يف دار اإلسالم، وال عالقة هلم بدار 

 احلرب، فال يأخذ املرتزق حكم قاط  الطريق.

تزق وإمثه، هو من مسح له وجهزه للقتال حتت والذي يتحمل وزر املر

جناحه ورايته، فاملرتزق يف هذه احلالة أصبح جنديا من اجليش أو غريه 

من مسميات احلروب، يفعل ما يؤمر به من قادة اجليش املنظم وغريه، 

للقتال، وال ذنب له إن ودربه فالذي يتحمل أخطاءه هو من هيئه وجهزه 

 م األسري.وق  يف األسر أال يأخذ حك

وبناء على ذلك جيب أن يأخذ املرتزق حكم األسري إذا وق  يف قبعضة من 

يقاتلهم، ألنه يفعل ما يؤمر به من قبل قادة اجليش أو املليشيات أو 

غريهم، فهم الذين يتحملون املسئولية الكاملة عما حيدث يف احلروب 

 واملعارك.

 تفرق بني مقاتل وهذا الذي يتفق م  روح الشريعة اإلسالمية اليت مل

يقاتل من أجل عقيدة أو شريعة أو من أجل أرض أو مال أو غري ذلك، 

أن يكون أسريا يف الشريعة اإلسالمية أن يكون يف شرط ال فهم سواء، ألن

 مقاتال من الكفار، وقد حتقق سواء كان اهلدف مادي أو عقدي أو غريه.

 قة باألسر.فهنا وجب معاملته كأسري حرب له كامل احلقوق املتعل



  ري محمد راضيد. فخري صب    والقانون الدولي األسير المرتزق بين الشريعة اإلسالمية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (011) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

وعليه جيب مراجعة القوانني والقواعد اليت وضعها مشرعو القانون 

الدولي اإلنساني حبق املرتزق، والرتكيز على حماسبة من دف  وجهز ودرب 

 املرتزق للقتال جبانبه، فهم الذين يتحملون الوزر األكرب يف ذلك.

8 

تارخيهم بعد الدراسة املستفيعضة والبحث والتدقيق يف حكم املرتزقة و

ومكافحتهم، والبحث يف الشريعة اإلسالمية على حكم املرتزق وكيفية 

 معاملته إن ُأسر، نستنتج ما يلي:

االرتزاق ليس بالشيء اجلديد، فهو موجود منذ القدم، ولكن ازداد  أوال:

يف هذا العصر لدرجة أن بعض الدول تعتمد عليه اعتمادا كليا يف 

 جيوشها.

معضا يف قواعد القانون الدولي اإلنساني خبصوص مازال األمر غا ثانيا:

 معاملة األسري املرتزق.

الشريعة اإلسالمية ال يوجد يف قواعدها  بّينت الدراسة أّن ثالثا:

وتشريعاتها مفهوم املرتزقة وما يتعلق بها، إمنا مقاتل يقاتل يف صفوف 

 العدو بغض النظر عن اهلدف الذي دفعه للقتال. 

 التوصيات:

ر والبحث يف أهم ما وصلت إليه الدراسة من نتائج، نوصي بعد النظ

 ببعض األمور لعلها تكون نافعة ورافعة للبشرية واإلنسانية مجعاء:

وض  آلية جديدة حملاربة االرتزاق بتشديد العقوبات الصارمة على  .2

من يستخدم وميول ويدرب املرتزقة، بدال من التشديد على املرتزق 

 الذي يفعل ما يطلب منه.

مراجعة القواعد والقوانني الدولية اليت ختص املرتزق، وتعديلها مبا  .1

 يناسب إنسانية املرتزق.

إعطاء املرتزق يف حال مت أسره حق التمت  بوض  املقاتل أو أسري  .1

 احلرب من غري متييز. 

إقامة مؤمترات علمية من قبل املعنيني بالقانون الدولي اإلنساني  .3

 سري املرتزق.ملراجعة ومناقشة معاملة األ
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 واهلل ولي التوفيق

  اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
، مرتزقة ية وعسكرية أي أنها شركةبالك ووتر، هي شركة تقدم خدمات أمن (1)

وهي  الواليات المتحدة وتعترب واحدة من أبرز الشركات العسكرية اخلاصة يف

وقد تأسست وفق القوانني األمريكية اليت تسمح  ،بفرسان القديس يوحنا مرتبطة

بالكووتر أخطر منظمة ، مبصان  وشركات عسكرية خاصة.  جريميي سكاهيل

م، 1828. 1شركة املطبوعات للنشر والتوزي  ط، سرية يف العامل. بريوت

 http://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا، املوسوعة احلرة . 

مركز التأصيل ، http://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا، املوسوعة احلرة .  (2)

 "املرتزقة اجلدد" . مقال بعنوان http://taseel.comللدراسات والبحوث
 مقال يف اجلزيرة نت بعنوان "من هم املرتزقة؟" (3)

 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/18 
 املرج  السابق. (4)

خمتارات من اجمللة ، الشركات الفاعلة: الوض  القانوني للمرتزقة، فالحكاترين  (5)

 .217-211ص، 1881يونيو/حزيران ، 011، ع00، مجالدولية للصليب األمحر
 مقال يف اجلزيرة نت بعنوان "من هم املرتزقة؟" (6)

 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/18  
خمتارات من اجمللة ، الشركات الفاعلة: الوض  القانوني للمرتزقة، كاترين فالح (7)

 .217-211ص، 1881يونيو/حزيران ، 011، ع00، مجالدولية للصليب األمحر
ص: ، 2لسان العرب ج: ، البعري لَقَتُب: هو اإِلكاف الصغري الذي علـى َقْدِر َسنام (8)

 ، مادة قتب.112

 (.10اإلنسان) (9)

 (.0اإلنسان ) (10)
طبعة ، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، خمتار الصحاح، حممد بن أبي بكر الرازي (11)

، بريوت، لسان العرب، ، حممد بن مكرم بن منظور9ص  ،2ج  ،هـ2322، جديدة

غريب احلديث البن ، مسلم بن قتيبهعبد اهلل بن ، 27ص  ،3ج ، 2ط، دار صادر

 مادة أسر. 197ص، 1ج، هـ2179، 2ط، مطبعة العين، بغداد، قتيبة

دار ، الكويت، املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (12)

 .213ص ،3ج، هـ(2319-2383الطبعة: )من ، السالسل

كشاف القناع عن منت  ،هـ2822ت ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (13)

 .983/  2، دار الفكر، بريوت، اإلقناع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82
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  اإلسالميةعلى البنوك  10واقع تطبيق معايير بازل 

 1116المالية العالمية  األزمةبعد 
 10أ.د. دريس رشيد، جامعة الجزائر                                

 لتامنغست أ.صويلحي نورالدين، المركز الجامعي 
S  

بالنسبة للصناعة املصرفية واملالية نقطة حتول جذرية وجوهرية  8332يعترب عام 

بالنسبة ألساليب الرقابة املالية املستخدمة يف مجي  املؤسسات املالية والتجارية ومن 

زمة املالية العاملية، حبيث جاءت معايري اللجنة بأدوات بينها البنوك، وذلك نتيجة لأل

نها العمل على تعزيز املالءة املالية لدى أديدة على أعمال البنوك واليت من شرقابية ج

حد األهداف أجودة رأس املال  رأس املال، وتعّدكفاية ن أالبنوك والرف  من ش

اليت ترتبط بشكل كبري مبعدالت كفاية رأس املال ونسبة الرف   30بازل  :الرئيسية لـ

على الصناعة املصرفية اإلسالمية،  بإجيابياتمة املالي والسيولة، وقد جاءت هذه األز

حيث حظيت باهتمام عاملي بهذا النمط من الصناعة، وذلك نظري الصمود يف وجه 

مرة تسن  هذه األزمة، وكان ذلك لتفرد مبادئها وعدم تعاملها مبا سبب األزمة، ويف كّل

ل مدى مالئمة هذه وطرح إشكا جلنة بازل للرقابة املصرفية معايريها االحرتازية إاّل

املعايري لطبيعة العمل املصريف اإلسالمي، وكذا آليات تطوي  هذه املعايري معه، وملا 

وما حتويه يصدر نفس اإلشكال وما توصلت له  30أصدرت اللجنة معايري بازل 

البنوك اإلسالمية لن تعاني يف تطبيق النظرة املستحدثة ملعدل الكفاية  الدراسة أّن

ملال وكذا تطبيق معدل تغطية الرف  املال، ولكن ستكون هناك ية لرأس اداحل

 صعوبات يف تطبيق نسب السيولة وخاصة القصرية منها.

، معدل 30، معايري بازل 8332: البنوك اإلسالمية، األزمة املالية الكلمات املفتاحية

 س املال، نسبة السيولة، معدل الرف  املالي.أالكفاية احلدية لر

Résumé: 
Sans doute, l'année 2008 a connait un changement radicale en 
matière d'utilisation des instruments de surveillance financière par 
les institutions financières et commerciales, y compris les 
banques, à cause  de la crise financière mondiale. Les accords de 
Bâle III font évoluer la réglementation internationale en vue d’une 
meilleure stabilité du secteur bancaire.  
En effet, cette crise financière a permet aux banques islamiques, 
qui ne sont pas touchés par elle, de prendre une place importante  
dans l'industrie financière grâce à la spécificité de leurs produits, 
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mais à chaque fois que la commission de Bâle prend des nouveaux 
règlements, ils se posent le problème de s'adaptation avec 
l'industrie bancaire islamique. L'objectif de cette étude est de 
montrer d'une part, la possibilité d'application de différents ratios 
proposés par Bâle III dans le cadre de la nouvelle réglementation 
bancaire internationale aux banques islamiques, notamment le 
ratio de fonds propres ajustés et le ratio de levier, et d'autre part, 
elle explique les difficultés d'appliquer les ratios de liquidité et 
d'une façon particulière de liquidité du court terme. 
Mots clés: Banques islamiques, Crise financière de 2008, Accords 
de Bâle III, Ratio de fonds propres, Ratio de levier, Ratio de 
liquidité. 

 

جتربة له، ومل  أولالعشرية اخلامسة من  اإلسالمييدخل العمل املصريف 

بالكايف لعدم التمت   التأصيليعد مربر وجود هذه التجربة يف مرحلة 

بامليزة التنافسية على مستوى السوق املصرفية العاملية ومواجهة 

املالية  األزمة أهمهاالتغريات الدولية على مستوى هذا القطاع، ولعل 

، وكذا التوجه العاملي لاللتزام مبعايري جلنة بازل 1880 األخرياملية الع

واملتمثلة  اإلسالميهذا العمل املصريف  فأداةالدولية يف نسختها الثالثة، 

هلا هو  األساسياهلدف  أعمالهي عبارة عن مؤسسات  اإلسالميةيف البنوك 

ى التعامل واستمرارها وتقدمها مرتبط بقدرتها عل األخريالبقاء، هذا 

للتعامل م  كافة املتغريات البيئية  واإلعدادم  احلاضر وكذا املستقبل، 

سواء كانت قانونية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، وكذا فنية، وكذا 

العادية وكذا  أهدافهاالالزمة لتحقيق  واإلمكانياتتدبري وتعبئة املوارد 

ة، وهذا يتوقف على ذات طبيعة ديني أهداف إىلاخلاصة باعتبارها تهدف 

على جناعة  وأيعضا واستخدمتهامن موارد ميزانيتها بنود  إدارةحسن 

الداخلية هلا بصفة عامة؛ هذا من جهة  األنظمةوفعالية وكذا كفاءة 

بنظم الرقابة اخلارجية؛ فمن خالل  دباالسرتشاااللتزام  ىأخرومن جهة 

الية: "هل ميكن الت اإلشكاليةعلى  اإلجابةهذه الورقة البحثية حناول 

 واإلصالحات 81من خالل االلتزام بتطبيق معايري بازل  اإلسالميةللبنوك 
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ناجتة الحتى يتسنى هلا تاليف اخلسائر  رأمساهلاالواردة فيها، من حتسني جود 

املالية املشابهة  األزماتعن التقلبات االقتصادية الدورية والتحصن من 

 ؟"1880لالزمة املالية العاملية 

 ىل التالي:إمت تقسيم هذه الورقة البحثية وقد 

 وأثرها على البنوك اإلسالمية؛ 1880املالية العاملية  األزمةاملبحث األول: 

 ؛81: معايري جلنة بازل ثانياملبحث ال

 اإلسالمية.على البنوك  81تطبيق معايري بازل  فاقآواملبحث الراب : واق  

ثرها على البنوك أو 2000املالية العاملية  املبحث األول: األزمة

 اإلسالمية؛

، وتعمقت يف السنة التالية، وامتدت 1889سنة بدأت بواكري األزمة العاملية 

أثارها إىل معظم أحناء العامل بدرجة متفاوتة، وقد كانت البنوك يف بلدان 

األزمة، وحتديدا يف الواليات املتحدة األمريكية وكذا االحتاد األوربي، يف عني 

واضحا عنهااألزمة، بل وتعبريا  إعصار تلك
(1)

بداية األزمة  أّن ، باعتبار

كانت مرتبطة بتعثر ديون الرهن العقاري، اليت كانت أدواتها سندات 

الدين العقاري، واليت أدارت البنوك إصدارها، وكان املدينون فيها هم 

مشرتوا العقارات مقابل سندات ديون تعضمنها العقارات نفسها، لكن 

شرتين وجدوا أنفسهم غري قادرين على الوفاء بالتزاماتهم املالية هؤالء امل

بسبب ارتفاع أسعار الفوائد، وبالتالي اخنفاض أسعار العقارات، حبيث 

أصبحت الديون تتجاوز أمثان العقارات العضامنة هلا، وقد حتول هذا األمر 

 البنوك كانت تشرتي سندات الدين بتوق  ارتفاع ّنمصرفية، أل إىل أزمة

قيمتها السوقية بافرتاض ارتفاع مثن العقارات العضامنة هلا، لكن ارتفاع 

، وهكذا كانت العقاراتأسعار الفائدة التدرجيي تسبب يف اخنفاض أسعار 

خسائر البنوك مزدوجة بسبب تعثر املقرتضني من جهة، واخنفاض 

أسعار سندات الدين من جهة أخرى، وكانت نتيجة ذلك تآكل رؤوس 

واالحتاد  أكثرية، مما اقتعضى تدخل اإلدارات السياسية يف الو.م. أموال بنوك

األوربي الختاذ إجراءات إلنقاذ البنوك الكبرية اليت ال حيتمل أي اقتصاد 

السماح بانهيارها وإفالسها، السيما البنوك ذات االمتداد اجلغرايف والدولي 



 أ.صويلحي  وأ.د. دريس ...   اإلسالميةعلى البنوك  10واقع تطبيق معايير بازل 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (016) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

سات على فالإ، األمر الذي يعين هواملستقطبة لفوائض العامل وادخارات

املؤقت أو بعضخ بالتأميم امتداد القارات إذا مل يتم إنقاذ تلك البنوك سواء 

 السيولة العضرورية الستمرار النشاطات املصرفية بكل أبعادها. 

 أوال: أسباب األزمة املالية العاملية:

هذه األزمة معقدة ومتداخلة من ناحية األسباب اليت أدت إىل جتليها،  إّن

جمموعة من الرتاكمات ميكن إمجاهلا فيما يليفهي عبارة عن 
2
: 

الطبيعة الدورية لالزمة يف النظام الرأمسالي، فهذا األخري حيمل يف  .2

ثناياه األزمات الدورية، وهي مالزمة له يف مجي  مراحل تطوره وذلك 

 بسبب اخللل بني العرض والطلب؛
إىل  التحول يف طبيعة االقتصاد العاملي، بتحوله من اقتصاد حقيقي .1

اقتصاد رمزي يعتمد يف نشاطه على املعضاربة باألصول املالية مثل 

 (38)األسهم والسندات، وأصبح االقتصاد الرمزي يزيد عن أربعني 

ضعفا من حجم االقتصاد احلقيقي وهذا ما ساعد على انفجار 

 الفقاعات املالية يف أي حلظة؛
ب العاملية تعطيل آليات التصحيح اليت مت االتفاق عليها بعد احلر .1

جل أالثانية يف بريتون وودز بوالية نيوهامبشري يف الو.أ.م وذلك من 

نب العامل األزمات املالية واالقتصادية جيوض  نظام نقدي دولي جديد 

اليت أملت به يف ثالثنيات القرن املاضي، وذلك عرب بعض مؤسسات 

 العوملة كصندوق النقد الدولي؛
ري السوية، مثل الطم  واجلش  اجلوانب األخالقية والسلوكية غ .3

واهلل  والكذب واالحتيال وإعطاء املعلومات املعضللة وهذا ما قام به 

املتعاملون يف اجملال املالي من بنوك وأسواق مالية ومؤسسات مالية 

 أخرى؛
التوس  يف حجم اإلقراض واالقرتاض، وذلك من خالل إصدار وزيادة  .2

ا حيدث يف االقتصاد العيين ّمعاملالية املتعددة وبشكل مستقل  األصول

عدد املدينني  ّنإوحاجته هلذه األصول املالية، ويف هذا الوض  ف
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حدهم عن سداد أيرتف ، وبالتالي يرتف  حجم املخاطر إذا عجز 

 دينه وهذا ما قاد إىل بوادر ظهور األزمة؛
أزمة الرهن العقاري يف الو.م.أ وأزمة الرهن العقاري من الدرجة  إّن .1

)األقل جودة( والتوريق واملشتقات املالية هي من أهم األسباب  الثانية

 اليت أدت إىل اندالع األزمة املالية العاملية؛
الدور السليب الذي لعبته وكاالت التصنيف االئتماني وخاصة تصنيف  .9

السندات العقارية واليت أعطتها قيمة أعلى من قيمتها احلقيقية 

وية وكبرية وتتمت  بثقة اجلماهري ها صادرة عن بنوك كانت قوذلك ألّن

 تمثل بنك مورغان ستانلي، وليمان بروزر، وقد قامت هذه الوكاال

 ّنأعلما ب( AAA)بإعطاء هذه السندات تصنيفا عاليا وعلى مستوى 

وغري القابلة اخلطرية هذه السندات حتتوي على جمموعة من الديون 

 وقوع األزمة للتحصيل؛ وهذا ما يؤكد حتميل جزء من املسؤولية يف

تصنيفها غري دقيق وهذا  ّنلعاملية على كاهل هذه الوكاالت ألاملالية ا

وجعلها تتجاهل حجم خاطئة ما أوق  هذه البنوك يف حسابات 

 املخاطر الذي تتعرض هلا؛
 وتداعياتها 2000ثانيا: نتائج األزمة املالية العاملية 

سواء بني البنوك جتلت هذه األزمة يف صورة أزمة سيولة وأزمة ثقة، 

جل أها أو بني البنوك حبد ذاتها، لذلك تدخلت احلكومات من يومتعامل

هذا ما يتنافى م  مبادئ الرأمسالية املتمثل يف عدم –دعم السيولة 

وهذا عرب ضخ تريلونات من الدوالر، وقد كانت -التدخل يف االقتصاد

 النتائج على النحو التالي:

املالية العمالقة، حيث أشارت  إفالس وخسائر عدد من املؤسسات .2

تريليون دوالر  81املؤسسات املالية خسرت حنو  بعض التقديرات، أّن

 حتى نهاية أكتوبر من العام نفسه؛ 1880من بداية عام 
حدوث سلسلة انهيارات متتالية يف أسواق املال العاملية، فقد قدرت  .1

ا حول العامل سوقًا مالي 07اليت تابعت أداء  Bloombergوكالة بلومربغ 
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تريليون دوالر، وبالتالي قد  18قرابة  1880خسارة أسواق املال يف عام 

تبخرت مليارات الدوالرات من قيمة األسهم املدرجة وحدثت تقلبات 

 وتذبذبات حادة يف مجي  األسواق؛
أدت األزمة إىل تباطؤ النمو االقتصادي، فقد اخنفعضت معدالت النمو  .1

ة والنامية كنتيجة الخنفاض النشاط يف كثري من الدول املتقدم

ومعدل التبادل التجاري الدولي، حيث اخنفعضت الصادرات العاملية 

، 1887إىل  1880من العام  %11والواردات العاملية بنسبة  %11بنسبة 

إىل  1881يف  %7,2كما اخنفض معدل منو حجم التجارة العاملية من 

 ؛1880يف  81%
تقلبات من األسعار )الذهب، النفط،  أدت األزمة العاملية إىل وجود .3

العمالت أمام واضحا والعمالت، والعقارات(؛ فالدوالر شهد تذبذبا 

دوالر لكل يورو يف  2,12122األخرى، فأمام اليورو مثال انتقل من 

، كما 1887لكل يورو يف نهاية ديسمرب  2,31211ىل إ 12/21/1880

اإلسرتليين، وبالنسبة واجلنيه شهد تذبذب أيعضا أمام الني الياباني 

حيث بلغ سعر  1880من الفرتة  %17للنفط هبطت األسعار مبا يزيد 

دوالر نهاية ديسمرب  33,1ىل إدوالر ليصل  232,17برميل النفط 

سعار العقارات يف العديد من الدول ويف مقدمتها أ، كما هبطت 1880

 ؛األمريكيةالواليات املتحدة 
لناتج عن األزمة املالية زادت معدالت نتيجة تراج  النمو االقتصادي ا .2

 121ىل إ 1889مليون شخص عام  290البطالة حول العامل من 

 بناء على تقديرات منظمة العمل الدولية؛ 1887مليون نهاية 
 عجز املوازنات وارتفاع حجم الديون وانتشار الفقر. .1

ثالثًا: أسباب األزمة املالية من منظور مبادئ التمويل املصريف 

 المي:اإلس

العمل املصريف اإلسالمي يقوم على مبادئ الشريعة اإلسالمية،  إّن

وينظر إىل أسباب األزمة املالية من هذه اجلهة إىل
(3)

: 
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الشريعة حرمت الفائدة من أصل الربا، وقد ّد : وتعةالتعامل بالفائد .2

 أشكال منح القروض بفائدة؛ اإلسالمية كّل
تبار قيامها على معامالت وهمية توس  التعامل باملشتقات املالية: باع .1

من  ذ تعّدإيسودها الغرر واجلهالة، حرمت الشريعة التعامل بها، 

 أشكال املقامرات املنهي عنها شرعا؛
طريق ، عن الديونعمليات التوريق: وهو يعتمد باألساس على بي   .1

تقسيمها إىل سندات ُتطرح لالكتتاب، ومن ثم تتكرر عمليات البي ، 

 سوق وهمية ال إنتاجية فيها مما يؤدي إىل وقوع أزمات؛مما يفعضي اىل 
الشائعات وسلوك القطي : فقد أصبحت األسواق املالية يسودها  .3

العديد من املخالفات كاملعلومات الكاذبة وافتعال الشائعات ال أساس 

هلا من الصحة بهدف حتقيق أرباح غري عادية، هذه الشائعات تؤدي إىل 

ي، كما يؤدي سلوك القطي  إىل تعميق اهلوة ضرر يف االقتصاد احلقيق

 االختالل؛وزيادة 
إعادة بي  العقار أو رهنه: وتنطوي العملية على قيام املستثمرين  .2

 ببي  العقار املرهون أو رهنه مقابل قرض جديد بفائدة معينة.
 على البنوك اإلسالمية 2000ثر األزمة املالية العاملية أرابعا: 

الية العاملية ظهرت العديد من الدراسات والتقارير امل األزمةمنذ بداية 

املالية العاملية كما هو  باألزمةمل تتأثر سلبًا  اإلسالمية بنوكال اليت تبني بأّن

ويعود  ؛لألزمة األوىلالتقليدية وخصوصًا يف الفرتة  بنوكاحلال يف ال

مل  ميةاإلسال بنوكال أّن إىلالسبب يف ذلك طبقًا لتلك الدراسات والتقارير 

 بنوكتتعامل بالفائدة وال تتاجر بالدين وهذا ما يعطيها ميزة على ال

مادية وهذا ما جيعلها مبنأى  أصولتتاجر مبا متلك فعاًل من  ألنهاالتقليدية، 

ليست حممية  اإلسالمية بنوكال أّن إاّل ؛املالية العاملية األزماتعن تأثريات 

النشاط  اخنفضاقتصادية  أزمة ىلإاملالية  األزمة تفحينما حتول ،بالكامل

 اإلسالمية بنوكتأثر ال إىل أدىنتاجًا وتشغياًل واستثمارًا مما ااالقتصادي 

من جراء تقلص النشاط االقتصادي
(4)

، فلقد أشار تقرير "التمويل 
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اإلسالمي بني أسعار النفط واألزمة العاملية" الصادر عن وكالة "موديز" 

ؤسسات املالية اإلسالمية ليست مبنأى عن خلدمات املستثمرين إىل أّن امل

خماطر هذه األزمة، وهي تواجه حتديات تتعلق بقلة السيولة وأنظمة 

إدارة السيولة، وتراج  أسعار األصول، وتدهور نوعية األصول على 

غرار ما واجهته البنوك التقليدية
(5)

، كما ميكن أن نستعرض اآلثار 

 النقاط التالية:على البنوك اإلسالمية يف  ةاالجيابي

وجهت هذه األزمة مزيدا من األنظار للنظام املصريف اإلسالمي من  -

طرف اخلرباء واملختصني، حبيث يتسم هذا  النظام برتكيزه على 

السلوك األخالقي الذي يوازن بني مصاحل طريف املعاملة املالية، ومبا 

خيدم مصاحل اجملتم 
(6)

 ّرقأ، فالبعض اعتربها أزمة أخالقية؛ فقد 

األسس اليت يقوم عليها النظام املصريف اإلسالمي بصالبة العامل 

وصحة القوانني اليت حتكمه، بل تعدى األمر اإلقرار بصحة هذه 

بها ذاملبادئ إىل الدعوة إىل األخ
(7)

، هذا األمر الذي جعل من اخلدمات 

املصرفية واملالية اإلسالمية األكثر انتشارا يف العامل مقارنة 

 :لـ 1887املالية التقليدية، حيث أشار التقرير السنوي يف  باملؤسسات

(Moody’s) سيبلغ احلجم املتوق  ألصول البنوك اإلسالمية  إىل أّن

س سنواتمختريليون دوالر أمريكي بعد ( 83)أربعة 
(8)

 ؛ 

حافظت الصريفة اإلسالمية على املكتسبات املتمثلة يف التطورات  -

للتمويل أو أساليب منتجات سواء من  اهلندسة املاليةبها جاءت اليت 

 واالستثمار؛
البنوك اإلسالمية أنها جزء من احلل لالزمة املالية،  إىلأصبح ينظر  -

ها كانت األقل وهذا ما أشارت إليه مؤسسة "ارنست اند يونغ"، كما أّن

التمويلي نشاطها ، وذلك يعود إىل متييز األزمةتأثرا بتداعيات هذه 

 واالستثماري؛
عقب أزمة الرهون العقارية، وذلك اإلسالمية د ودائ  البنوك ازديا  -

بتحول الكثري من العمالء من إيداع أمواهلم لدى البنوك التقليدية إىل 
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البنوك اإلسالمية وهذا هروبا من حمظور الربا وكذا من الصعوبات 

ما أسهم يف زيادة الودائ  هو  اليت واجهة البنوك التقليدية، كما أّن

يف البنوك  المية وكذا النوافذ اإلسالمية حتىالبنوك اإلس زيادة عدد

 التقليدية الكربى.

 03: معايري جلنة بازل نياملبحث الثا

املعايري الرقابية واالستشرافية  اضطلعت جلنة بازل املصرفية بدور سّن

لصاحل األنظمة البنكية وذلك دعما لصالبتها وعدم انهيارها، لكون هلذه 

ة التمويل ألي اقتصاد والعب أساسي يف األسواق حد أعمدأاألنظمة 

املالية، وقد أصدرت هذه اللجنة ثالثة حزم أساسية من املعايري 

االحرتازية كان أخرها معايري بازل الثالثة، اليت حاولت معاجلة أوجه 

القصور اليت شابت سابقتها ال سيما بعد عدم قدرتها على التنبؤ باألزمة 

 .1880املالية العاملية 

 أوال: جلنة بازل للرقابة املصرفية:

انبثقت جلنة بازل الدولية عن أقدم منظمة مالية دولية يف جمال 

نشاطه عام  أالتعاون النقدي واملالي وهو بنك التسويات الدولية الذي بد

يف مدينة بازل بسويسرا، منعضويا حتت لوائه البنوك املركزية لدول  2718

 خرية من خاللالعامل، ويقدم خدماته هلذه األ
(9)

: 

باعتباره بنكا مركزيًا للبنوك املركزية، ومؤسسات النقد  .2

 املختلفة؛
 يناط له دور الشريك يف الصفقات املالية للبنوك املركزية؛ .1
 مركزًا للبحوث االقتصادية والنقدية؛ يعّد .1
 جرائها؛إاعتباره وكيال يف العمليات املالية الدولية لتسهيل  .3
ومنتديات اقتصادية ملناقشة القرارات تنظيم ندوات ومؤمترات  .2

 اليت تهم البنوك املركزية.
بقرار من  2793سست جلنة بازل للرقابة املصرفية يف عام أفقد ت

وهي جلنة  G10حمافظي البنوك املركزية جملموعة الدول الصناعية العشر 
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مؤلفة من كبار ممثلي سلطات الرقابة املصرفية والبنوك املركزية بعدد 

لمن الدو
(10)

، اهتمت مبوضوع كفاية رأس املال، هذا األخري الذي يعود 

إىل أزمة الديون الدولية اليت وقعت يف بداية الثمانينات من القرن املاضي، 

فرتة خماض للتفكري العلمي إلجياد  2708ىل إ 2093حبيث تعترب الفرتة من 

اطر صيغة دولية لكفاية رأس املال من خالل البحث عن آليات ملواجهة خم

يقوم الدولية أزمة املدينوية، واجياد فكرة مشرتكة بني البنوك املركزية 

جل تقليل املخاطر اليت أعلى التنسيق بني السلطات الرقابة من 

دواف  تأسيس جلنة بازل  ّنأتتعرض هلا البنوك، وبالتالي ميكن القول ب

يلي كانت ما 2700وسن مبادئها األوىل عام 
(11)

: 

نية اخلارجية لدول العامل الثالث، وازدياد حجم زمة املديوأتفاقم  .2

 ونسبة الديون املشكوك يف حتصيلها؛
 تعثر بعض بنوك دول العامل الثالث؛ .1
 انتشار فروع البنوك خارج الدولة األم؛ .1
زاء البنوك الغربية إاملنافسة القوية اليت خلقتها البنوك اليابانية  .3

 مواهلا.أنتيجة تدني رؤوس 
حمفال للتعاون املنتظم بني البلدان األععضاء أصبحت اللجنة توفر 

فيما خيص أمور الرقابة املصرفية، ويف البداية متت مناقشة طرق التعاون 

الثغرات يف شبكة الرقابة على النطاق األوس ،  جل سّدأالدولي من 

، وهو ما الدوليعلى املستوى ونوعية الرقابة املصرفية لتحسني فهم الرقابة 

تيباآليتحقق 
(12)

: 

 ن ترتيبات الرقابة الوطنية؛تبادل املعلومات بشأ .2
 حتسني فعالية تقنيات اإلشراف الدولي على األعمال الدولية؛ .1
احلد األدنى من املعايري الرقابية يف املناطق اليت تكون مطلوبة  .1

 فيها.
ال متتلك جلنة بازل سلطة رقابية أعلى من السلطة الوطنية اليت 

 زية، فهي ال متتلك سلطة قانونية، أي أّنتكون يف العادة البنوك املرك
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الرقابية معايريها ال تتمت  بصفة اإللزام، وإمنا تقوم بصياغة املعايري 

، وتوصي بأفعضل املمارسات اليت تقوم السلطات املختصة كل والتوجيهية

يف بلدها باختاذ اخلطوات الالزمة لتطبيقها من خالل ترتيبات مفصلة 

 .  تتواءم م  نظمها الوطنية

 02إىل بازل  01ثانيًا: معايري الرقابة االحرتازية من بازل 

 ك، وذللقد أرست جلنة بازل معدال موحدا لكفاية رأس املال

وبني  ،وض  حد أدنى للعالقة بني رأس املال مبفهوم أكثر مشوال من ناحيةب

 ،األصول وااللتزامات العرضية اخلطرة مرجحة بأوزان من ناحية أخرى

وأصبح من  ،إتاحة احلق ألي دولة بأن تكون أكثر تشددا م  %0قدرها 

املتعارف عليه أن تقييم مالءة البنوك يف جمال املعامالت الدولية يرتبط 

مبدى استيفائها حلدود هذا املعيار الذي انصبت على املخاطر االئتمانية 

كما تعين ضرورة االهتمام بنوعية األصول وكفاية املخصصات الواجب 

بازل إىل  بازل األوىلمن ويتعضح من إعادة صياغة هذا املعيار  ؛تكوينها

لكل من املخاطر االئتمانية وهي خماطر عدم وفاء املدين  الثانية

سعر ومنها خماطر  ،بالتزاماته إىل جانب خماطر الدول وكذلك خماطر السوق

 إىل جانب االهتمام ،خماطر االستثمار يف األوراق املاليوكذا والصرف الفائدة 

املشكوك لألصول بنوعية األصول ومستوى املخصصات واجبة التكوين 

م  مراعاة النظر إىل كافة  ،يف حتصيل قيمتها وغريها من املخصصات

واملقصود بالبنود خارج امليزانية  ،البنود داخل ميزانية البنك وخارجها

االلتزامات العرضية التقليدية الناشئة عن إصدار خطابات ضمان 

تنفيذ أعمال وفتح اعتمادات مستنديه وخالفه جبانب لقروض أو ل

االلتزامات الناشئة عن التعامل يف عقود املشتقات
(13). 

فمنذ قيام جلنة بازل للرقابة املصرفية، بدأت يف وض  املقررات 

خذ هذه املقررات شكل توجهات، واتفاقيات تقوم أاليت حتقق أهدافها، وت

ا الداخلية، وااللتزام مبا جاء فيها الدول بتطبيقها مبا ينسجم م  سياسته

العديد من أوراق العمل اآلن كحد أدنى، وأصدرت اللجنة حتى 

، وتهدف مجيعها إىل 81وبازل  82والتوجيهات باإلضافة إىل اتفاقي بازل 
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تسيري العمل يف القطاع املصريف واملؤسسات املالية مبا يدعم وحيسن 

ستقرار املالي على مستوى كافة عملها، وااللتزام بالقيود اليت حتقق اال

الدول
(14)

. 

تقوم اتفاقية بازل األوىل على مخسة جوانب أساسية تتمثل
(15)

: 

الرتكيز على املخاطر االئتمانية: حبيث تهدف االتفاقية إىل حساب  .2

احلدود الدنيا لرأس املال م  األخذ بعني االعتبار خماطر سعر الفائدة 

يف املشتقات واالستثمار يف األسواق التعامل وخماطر الصرف وخماطر سعر 

 املالية؛
تعميق االهتمام بنوعية األصول وكفاية املخصصات الواجب  .1

املخصصات األصول ومستوى بنوعية االهتمام تكوينها، وهذا من خالل 

 اليت جيب تكوينها للديون املشكوك يف حتصيلها؛
مانية، تقسيم دول العامل إىل جمموعتني من حيث أوزان املخاطر االئت .1

قل وتعضم دول منطقة التعاون االقتصادي والتنمية أدول ذات خماطر 

ودول ذات ترتيبات خاصة م  صندوق النقد الدولي
(16)

؛ ودول أخرى 

 كرب وهي باقي دول العامل.أذات خماطر 
، وحتسب أوزان املخاطرة األصولوض  أوزان ترجيحية خمتلفة لدرجة  .3

 بالنسبة لألصول كما يلي:
 82صول حسب بازل أوزان املخاطر املرجحة لأل :01اجلدول رقم 

 نوعية األصول درجة املخاطرة

النقدية + املطلوبات من احلكومات املركزية والبنوك املركزية  8%

واملطلوبات بعضمانات نقدية وبعضمانات وأوراق مالية صادرة من 

احلكومات + املطلوبة أو املعضمونة من حكومات وبنوك مركزية يف 

 OCEDبلدان 
 املطلوبات من هيئات القطاع العام احمللية )حسبما يتقرر وطنيا( %28اىل  28%

املطلوبات من بنوك التنمية الدولية وبنوك دول منظمة الـ  18%

OCED النقدية رهن التحصيل+ 

 قروض معضمونة برهونات عقارية ويشغلها مالكها 28%
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ة + مطلوبات من مجي  االصول االخرى مبا فيها القروض التجاري 288%

 OCEDقطاع خاص + مطلوبات من خارج دول منظمة الـ 

ويبقى على استحقاقها ما يزيد عن عام + مطلوبات من شركات 

قطاع عام اقتصادية + مساهمات يف شركات أخرى + مجي  

 املوجودات األخرى

ات املصدر: سليمان ناصر، عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية يف ظل املتغري

 12الدولية احلديثة، مكتبة الريام، اجلزائر، ص: 

وحتسب أوزان املخاطرة بالنسبة للتعهدات خارج امليزانية بعضرب معامل 

ترجيح اخلطر للتعهد خارج امليزانية يف معامل الرتجيح لاللتزام األصلي 

املقابل يف أصول امليزانية ومعامالت الرتجيح للتعهدات خارج امليزانية 

 ي:وهي كاالت

 وزان املخاطر املرجحة لعناصر خارج امليزانيةأ: 81اجلدول رقم

 البنود أوزان املخاطرة 

 بنود مثيلة للقروض )مثل العضمانات العامة للقروض( 288%

بنود مرتبطة مبعامالت حسن االداء )خطابات العضمان، تنفيذ  28%

 عمليات مقاوالت او توريدات(

جل تتسم بالتصفية الذاتية بنود مرتبطة مبخاطر قصرية اال 18%

 )االعتمادات املستندية(

املتغريات  سالمية بالبنوك املركزية يف ظّلاإلاملصدر: سليمان ناصر، عالقة البنوك 

 11الدولية احلديثة، مرج  سابق، ص: 

ومن ثم يتم حساب معدل الكفاية احلدية لرأس املال حسب معايري جلنة 

 بازل األوىل كما يلي:

 

حبلول سنة  ومل تأخذ معايري جلنة بازل األوىل صيغتها النهائية إاّل

 2772وذلك بعد أن فتحت اللجنة أبواب مناقشة معايريها سنة  2770

 (38+الشريحة  31رأس المال )الشريحة 

 مجموع التعهدات وااللتزامات بطريقة مرجحة الخطر
 ≤ 32% 
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النظر يف معدل ت عادأها قد لتلقي ردود األفعال واملالحظات، كما أّن

 وقية. كفاية رأس املال الذي تعدى إىل العناية باملخاطر الس

وبعد مرور ما يزيد عن عشرة سنوات من إقرار األخذ مبعايري 

حدثت تطورات بالغة على مستوى كل من أعمال  2700بازل األوىل 

البنوك واستحداث أدوات مالية جديدة، وكذلك تطورات يف إدارة 

املخاطر، وكذا أساليب اإلشراف والرقابة خالل هذه الفرتة باإلضافة إىل 

هذا كان البد من صياغة إطار جديد لكفاية  املالية، كّلتطور األسواق 

رأس املال مالئم، لذلك جاءت املقرتحات اجلديدة متسقة م  التطورات 

املصرفية اليت حتمل يف طياتها بعض املخاطر املرتبطة بها، ويتكون 

من ثالثة حماور أساسية  81هيكل اإلطار اجلديد املقرتح والذي عرف ببازل 

ها تسهم معا يف حتقيق األمان والسالمة للنظام املالي، حيث أّنترى اللجنة 

أكدت اللجنة على احلاجة إىل احلزم والصرامة يف التطبيق للمحاور 

الثالثة واليت كانت كما يلي
(17)

: 

احملور األول: طريقة مستحدثة حلساب الكفاية احلدية لرأس املال، ويتم 

 ح كما يلي:قياس مالءة رأس املال وفقا لإلطار املقرت

 

التعديل املقرتح يركز على حتسني طرق قياس  ّنأحظ نل

طرق قياس املخاطر االئتمانية تكون أكثر توسعا  ّنإاملخاطر، لذلك ف

، كما يقرتح اإلطار اجلديد ألول مرة قياس 2700منها يف االتفاق السابق 

 سوق دون تغيري.خماطر التشغيل بينما يظل قياس خماطر ال

 احملور الثاني: عمليات املراجعة الرقابية

 كّل تقتعضي عملية املراجعة الرقابية من املراقبني التأكيد على أّن

بنك لديه نظم داخلية سليمة لتقدير مالءة رأس ماله من خالل 

 االعتماد على تقييم خماطره، وتقوم هذه املراجعة على أربعة أسس هي:

 

 إجمالي رأس المال )ال يتغير بالنسبة لما كان مطبق( 133 ×                                                  =                    معدل كفاية رأس المال 

 مخاطر االئتمان + مخاطر السوق + المخاطر التشغيلية
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دنى املقرر لرأس املال: حيث من املتوق  أن تعمل الزيادة عن احلد األ .2

البنوك على االحتفاظ بنسبة مالءة تفوق احلد األدنى ملعيار مالءة 

 رأس املال وهو ما يطبق بالفعل يف كثري من دول العامل؛
التقويم الداخلي ملالءة رأس املال: حيث جيب أن يكون لدى كل بنك  .1

 أنظمة داخلية جيدة هلذا التقويم؛
 اجعة إجراءات وعمليات الرقابة؛مر .1
التدخل الرقابي: حبيث تتمكن السلطات الرقابية اجلديدة من حتديد  .3

املصاعب اليت من احملتمل أن تواجهها البنوك يف مرحلة متقدمة قبل 

 حدوثها لتتخذ اإلجراءات املناسبة ملواجهتها.
 احملور الثالث: انعضباط السوق:

من جانب البنوك مما يكفل القدرة  وذلك من خالل تنظيم درجة اإلفصاح

على فهم أفعضل للمخاطر اليت تواجهها البنوك وكذا مالءة رؤوس أموهلا، 

 لذلك تطالب جلنة بازل باإلفصاح عن البيانات التالية:

هيكل رأس املال: وذلك من خالل التصريح مبكوناته وعن احتياطات  .2

 البنوك اليت تواجه خسائر االئتمان احملتملة؛
ح عن املخاطر مبعلومات كمية وغري كمية، كما جيب أن اإلفصا .1

 تتعضمن البيانات بنود امليزانية وبنود خارج امليزانية؛
مالءة رأس املال: فيجب على البنك اإلفصاح عن معلومات تتعضمن  .1

معدالت املخاطر لرأس املال كما جيب أن يفصح عن املعلومات 

 يم مالءة رأس ماله.اخلاصة بعملياته الداخلية اليت يستخدمها لتقو

ه أبقى احلد األدنى لكفاية رأس املال ّنأ 81اتفاق بازل  ويالحظ أّن

قاعدة املوجودات اليت حيسب على أساسها مت توسيعها إىل  أّن إاّل %80عند 

حد يؤدي إىل زيادة رأس املال املطلوب
(18)

. 

 وبناء على تقييم اجلهات الرقابية لقدرات البنوك يف إدارة خماطرها، 

حد املناهج الثالثة أاالتفاق اجلديد مينح اخليار للبنوك يف االعتماد على  ّنإف

 لتقدير رأس املال ملواجهة خماطر االئتمان وهي:
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املنهج املوحد الذي يعتمد على التقييم اخلارجي لالئتمان، وهو ميثل  .1

 الطريقة املعيارية أو القياسية؛
بصيغتها لداخلي االتقويم طريقة منهج التصنيف الداخلي، أي  .2

 األساسية؛
، أي طريقة التقويم الداخلي النماذجاملنهج املتقدم والقائم على  .3

 بصيغتها املتقدمة.
عن التمييز بني دول العامل من ناحية املخاطر واإلبقاء  81وقد ختلت بازل 

 فقط على نوعية القروض.

 :03ثالثًا: حيثيات حول بازل

تفكري يف إعادة النظر يف إىل ال 1880لقد أدت األزمة املالية 

 81القوانني والقواعد الدولية اليت تنظم عمل البنوك، وبالعضبط بازل 

واليت تهدف إىل جتنب وقوع األزمة  81وصوال القرتاح قواعد جديدة بازل 

 ّنأعلى املقرتحة ، وتشدد القواعد املصرفية 1880املالية اليت حدث يف 

بقدر كبري من السيولة ليست  لعدم االحتفاظاملخاطر سقف تقليل فكرة 

ها تركز على تطبيق التزامات واشرتاطات حمددة فيما ضد الرحبية، وأّن

خيتص بالودائ  ونسبة القروض على الودائ 
(19)

. 

 81اإلصالحات الواردة يف اتفاقية بازل  .2
فبموجب هذه االتفاقية اقرتحت جلنة بازل االلتزام باالحتفاظ بقدر من 

واألرباح  عيث يتألف هذا األخري من رأس املال املدفورأس املال املمتاز، حب

على األقل من األصول مرجحة  %83,2احملتفظ بها وهذا بقدر يعادل 

(20)81اخلطر، مما يعين زيادة عن النسبة الواردة يف اتفاقية بازل 
. 

يتألف من أسهم عادية  منفصال اجديد ااحتياطي اكما فرضت تكوين

البنوك جيب أن تزيد كمية رأس ماهلا  عنى أّنمن األصول، م %1,2ويعادل 

املستقبلية إىل ثالثة أضعاف الصدمات املمتاز والذي حتتفظ به ملواجهة 

السلطات ن اخنفعضت االحتياطيات عن هذا احلد تتدخل إ، و%89ليبلغ 
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رباح على املساهمني أو منح لألاملالية بفرض قيود على توزي  البنوك 

 مكافآت مالية للموظفني.

أيعضا مبوجب هذه االتفاقية حتتفظ البنوك بنوع من االحتياطي ملواجهة و

اآلثار السلبية املرتتبة على حركة الدورة االقتصادية بنسبة ترتاوح بني 

من رأس املال األساسي، م  توافر حد أدنى من مصادر  %1,2وصفر 

التمويل املستقرة لدى البنوك وذلك لعضمان عدم تأثرها بأداء دورها يف 

نح االئتمان واالستثمار جنبا إىل جنب؛ م  توافر نسب حمددة من م

 السيولة لعضمان قدرة البنوك على الوفاء بالتزامات اجتاه العمالء.

رفعت بازل املستوى األول من رأس املال اإلمجالي م   %1إىل  %3ومن 

 عدم احتساب الشرحية الثالثة يف معدل الكفاية احلدية لرأس املال.

اعتماد مقاييس جديدة خبصوص اإلصالحات ذه احلزمة من كما مشلت ه

السيولة، حبيث قامت جلنة بازل بتطوير معيارين لإلشراف علة خماطر 

ة السيولة لتعزيز مرونة قصرية نسبة تغطيالسيولة وهما: 

للمخاطر املتوقعة للبنوك عن طريق ضمان جودة موجودات  جلاأل

خالل  ايوم( 18) نيالصمود ثالثسائلة كافية ذات جودة عالية متكنها من 

 حدوث أي من األزمات احملتملة، وحتسب هذه النسبة انطالقا من:

 

نسبة صايف مصادر التمويل املستقر واملعيار الثاني يتمثل يف 

مة الرتكيبة )سنة( ملواءلتعزيز املرونة لفرتات زمنية أطول 

 ات ويتم بناء هذه النسبة كالتالي: األساسية للموجودات واملطلوب

 

 الجارية السائلة عالية الجودة األصول

 يوم التالية 30مجموع التدفقات الصافية خالل الـ 
≥ 133% 

 مبلغ التمويل المستقر المتاح        
 %133 ≤ مبلغ التمويل المستقر المطلوب       
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إدخال نسبة  وكوسيلة مكلمة ملتطلبات كفاية رأس املال قد مّت

الرافعة املالية، وذلك كنسبة بسيطة وشفافة ال ترتكز على أوزان 

املخاطر بغرض احتواء الزيادة التدرجيية للرافعة املالية يف القطاع 

يقصد ية متطلبات كفاية رأس املال على أساس املخاطر، واملصريف وتقو

إصدار األسهم،  دون اللجوء إىلبالرف  املالي استعمال مصادر األموال 

ويسمح للمؤسسات املالية )كشأن أي شركة( بالعمل على زيادة العائد 

على البنوك  ّنإفبناء على هذا التعديل ف، املتوق  على رأس ماهلا

من إمجالي األصول مرجحة  %81ال يقل عن  االحتفاظ برأس مال

 اخلطر.

جاءت به اتفاقية بازل  ويتم حساب نسبة الرافعة املالية حسب ما

حباصل قسمة رأس املال على املبلغ املعرض لنسبة الرافعة، الكل  81

حمسوب كنسبة مئوية
(21)

 :ّنإ، ومنه ف
 

 

 

 

 03األطر الزمنية لتطبيق معايري بازل  .2
، يف رؤوس األموال وك مواكبة هذه الزيادة الكبريةولكي تستطي  البن

أسهم جديدة، أو إجياد مصادر إصدار رف  رؤوس أمواهلا )عرب با عليها إّم

األمر  ويف احلالتني، فإّن ؛أخرى للتمويل(، أو التقليل من حجم قروضها

حتى عام  لبنوكا 81 لذا فقد منحت اتفاقية بازل ،حيتاج لبعض الوقت

، على أن يبدأ التطبيق بصفة كاملةيق هذه القواعد فرصة لتطب 1827

جيب على البنوك أن تكون  1822وحبلول عام ، 1821تدرجييا م  بداية عام 

يف املائة، ثم ترفعها بنسبة  3.2قد رفعت أموال االحتياط إىل نسبة 

بعض الدول مارست  ، كما أّن1827حبلول عام  %1.2إضافية تبلغ 

، ليصل % 1.2محاية إضافية مبعدل  ضغوطا من أجل إقرار نسبة

 

 المال رأسنسبة الرافعة =     
                       التعرض إجمالي
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جلنة  غري أّن ،حبيث يفرض هذا املطلب يف أوقات الرخاء %7.2اإلمجالي إىل 

أخفقت يف االتفاق على هذا اإلجراء وتركت أمره للدول بازل
(22). 

بداية تنفيذ  1822كما قد حددت جلنة بازل األول من جانفي 

الدنيا حددت االلتزام بها  العمل بنسبة السيولة القصرية، لكن املتطلبات

ن تتطور بأقساط متساوية لتكتمل أكبداية مرحلية على  %18بنسبة 

 .%288أي تصل إىل  1827حبلول جانفي 
: اجلدول الزمين لتطبيق معيار نسبة تغطية السيولة القصرية حسب 81اجلدول رقم

 81بازل 

 

جانفي 

2012 

جانفي 

2012 

جانفي 

2012 

جانفي 

2010 

جانفي 

2012 

احلد األدنى لنسبة 

السيولة على املدى 

 القصري

%60 %70 %80 %90 %100 

Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du 

risque de liquidité Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 

Janvier 2013، P 30 

د تواريخ التطبيق وفيما يتعلق بتطبيق نسبة تغطية الرف  املالي حتد

 بالشكل التالي:
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 III: تواريخ ادخال نسبة الرافعة املالية حسب بازل 82الشكل
، منشورات البنك املركزي االوربي متاح 1822املصدر: جملة االستقرار املالي، نوفمرب 

 على املوق 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/sfafinancialstabilityrevie

w201511.en.pdf?7d105859ecdf9af69e14b8bc375e40cf 

 03احملاور األساسية التفاقية بازل  .3
 ر التالية:بنيت هذه املعايري على احملاو

ركز العمود األول لالتفاقية على حتسني رأس املال للبنوك كما ونوعًا  -

من األصول  %3,2زيادة عن األسهم العادية وذلك بالرتكيز على 

مرجحة املخاطر، طبعا بعد االقتطاعات؛ كما أضيف إىل ذلك أدوات 

رأس املال غري املشروطة بعوائد غري املقيدة بتاريخ استحقاق، هذه 

اخلسائر امتصاص خرية متكن من تعزيز قدرة البنوك على األ

 املستقبلية فور حدوثها؛
كما تناولت اللجنة يف معايريها الثالثة على تغطية املخاطر الناجتة  -

صارمة، وأيعضا بالنسبة ائتمانية عن عمليات التوريق وإجراء حتليالت 

 1030ديسمبر  36

لجنة بازل تنشر النسخة 
األولى من نسبة الرافعة 

 IIIالمالية لبازل 

 

 1034جانفي  31

ت تم االنتهاء من اللمسا

 األخيرة لقياس التعرض

 1030جانفي  03

على لجنة بازل إجراء 
التغيرات المناسبة في 

نسبة الرفع المالي لبازل 

III  8317بحلول 

 

 1009ديسمبر  17

لجنة بازل تصدر وثيقة 
استشارية تقترح فيها 

تصميم نسبة الرافعة 

 المالية

 1031جوان  16

لجنة بازل تقترح 
تغيرات جوهرية في 

 قياس التعرض تعريف 

 1038جانفي  03

نسبة الرفع المالي 

أ كأحد تبد IIIلبازل

 متطلبات الحد االدنى

 1031جانفي  31

تبدا البنوك بالتصريح 
المفصل حول نسبة 

الرفع المالي لديها حسب 

 IIIبازل 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/sfafinancialstabilityreview201511.en.pdf?7d105859ecdf9af69e14b8bc375e40cf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/sfafinancialstabilityreview201511.en.pdf?7d105859ecdf9af69e14b8bc375e40cf
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قبل، هذه  للتعامل باملشتقات املالية واليت أصبحت أكثر تداوال من ذي

 التغطية تكون من خالل فرض متطلبات رأس مال إضافية؛
شرنا وذلك من أأدخلت اللجنة يف احملور الثالث نسبة الرف  املالي كما  -

جل وض  حدود قصوى لتزايد نسبة الديون يف النظام املصريف، كما أ

املخاطر اليت ال تستند إىل نسبة الرف  املالي تستكمل متطلبات  أّن

ل على أساس املخاطر، وهي تقدم ضمانات إضافية يف وجه رأس املا

مناذج املخاطر ومعايري اخلطأ، وتعمل كمعيار إضايف موثوق ملتطلبات 

 املخاطر األساسية؛
سلطت معايري بازل الثالثة على إدارة املخاطر واإلشراف، من خالل  -

تقديم حوافز جيدة للبنوك إلدارة أفعضل للمخاطر والعوائد على 

 لطويل؛املدى ا
 ركزت املعايري اجلديدة على انعضباط السوق عن طريق اإلفصاح؛ -
كما تناولت املعايري مسالة السيولة العاملية واليت تبني أثناء األزمة  -

لعمل النظام املالي واألسواق بكاملها، أهميتها املالية األخرية مدى 

ومن الواضح أن جلنة بازل ترغب يف بلورة معيار عاملي للسيولة، 

 شرنا.أقرتح اعتماد نسبتني كما وت
على البنوك  03تطبيق معايري بازل  وأفاق: واقع ثالثاملبحث ال

 اإلسالمية

املتغريات اليت شهدها االقتصاد العاملي يف أعقاب األزمة املالية  إّن

عنها وذلك من ناحية التداعيات أى العاملية، مل تكن البنوك اإلسالمية مبن

جراءات مناسبة إاستجابة الختاذ  81جلنة بازل  واآلثار، وقد سنت معايري

للتحصن وتفادي األزمات املستقبلية بعد التنبؤ بها؛ وعلى غرار ما قد 

املعايري األوىل والثانية للجنة بازل الدولية، فقد أعيد  طرح بعد سّن

مة مالء، وهو التساؤل حول مدى 81طرحه بعد صدور معايري بازل 

مل املصريف اإلسالمي ومن ورائه البنوك اجلديدة للع املعايريهذه 
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اإلسالمي م  تلك التدابري مبا املصريف اإلسالمية، وكيف ميكن تطوي  العمل 

 .يتناسب م  مميزاته وخصوصيته

 على البنوك اإلسالمية 03أواًل: واقع تطبيق معايري بازل 

لقد رفعت االتفاقية اجلديدة احلد األدنى لنسبة رأس املال االحتياطي  .2

آخر احتياطي يف املائة، وأضيف إليه هامش  3.2إىل  1األولي من  أو

يف املائة من األصول والتعهدات  1.2يتكون من أسهم عادية نسبته 

 9املصرفية الستخدامه يف مواجهة األزمات مما جيعل اجملموع يصل إىل 
فإذا كانت املعايري اجلديدة قد حافظت على احلد األدنى ، يف املائة

يف املائة؛ وبإضافة احتياطي  0لرأس املال كما يف السابق وهو اإلمجالي 

األزمات يصبح احلد اإلمجالي األدنى واملطلوب م  هذا االحتياطي هو 

إضافية البنوك ملزمة بتدبري رساميل  وهذا يعين أّن، يف املائة 28.2

للوفاء بهذه املتطلبات
(23)

البنوك  الواق  العملي أثبت أّن أّن ، إاّل

ية يف كثري من الدول العربية متكنت من فرض نسبة كفاية املركز

دواًل عديدة منها جعلت هذا  رأس املال مرتفعة على البنوك، بل إّن

يف املائة منذ عدة سنوات، وقد سجل بعض  21احلد ال يقل عن 

يف املائة أحيانًا، ومن  18أو  20البنوك اإلسالمية فيها نسبًا تقارب 

سالمية تتواجد يف العامل بشكل أكرب يف البلدان البنوك اإل املعلوم أّن

 .العربية م  الرتكيز على دول اخلليج
: متوسط املعدل الكفاية احلدية لراس املال للصناعة املصرفية 81الشكل رقم

 اإلسالمية يف دول خمتارة
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اخلدمات  املصدر: تقرير االستقرار املالي لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، جملس

 .217املالية اإلسالمية، ص: 

لقد أثبتت األزمة العاملية األخرية مدى هشاشة رؤوس أموال البنوك  .1

بعد أن ضّخت احلكومات املليارات إىل بعض البنوك الكربى، وذلك 

رؤوس أمواهلا المتصاص استخدام لعدم متكن هذه البنوك من 

نها إىل املساهمات اخلسائر، بسبب أن تركيبتها هي أقرب إىل الديون م

النقدية الفعلية، بعد أن ابتدعت تلك البنوك أنواعًا من األدوات 

والبنوك اإلسالمية بعيدة عن ، املالية وأدخلتها ضمن أمواهلا اخلاصة

ها ال تعتمد على أدوات الدين يف دعم رؤوس أمواهلا، وإمنا على هذا ألّن

وكلها أموال ال  مساهمات فعلية من املساهمني أو ودائ  االستثمار،

تتصف بصفة الديون وإمنا تشارك يف الربح واخلسارة، وهو املشكل 

أن تعاجله بتنقية تركيبة رؤوس األموال لدى  1الذي حاولت بازل 

 .البنوك
ال يستخدم  ''1بازل ''معظم البنوك اإلسالمية ويف إطار تطبيقه لـ  .1

 مناذج التصنيف الداخلي يف حساب كفاية رأس املال خاصة يف
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مواجهة خماطر االئتمان، بل ال يزال يستخدم النموذج املعياري أو 

املوحد، وبالتالي مل تتورط هذه البنوك يف ختفيض نسبة كفاية رأس 

ومبوافقة من الغربية املال املطلوبة لديها كما فعلت غالبية البنوك 

 ؛شرافية يف بلدانها، وهذا يعزز ما ذكرناهالسلطات اإل
إىل زيادة الرمسلة  1نذ طرح مسودة مشروع بازل بادرت جلنة بازل م .3

املطلوبة جتاه عمليات التوريق وغريها من األدوات املركبة، وهي 

العملية اليت وّرطت الكثري من البنوك يف األزمة املالية العاملية 

ها ال تتعامل األخرية، والبنوك اإلسالمية يف منأى عن هذا ألّن

 ؛ف بالتوريقباملتاجرة يف الديون أو ما ُيعر
يف الصناعة املصرفية اإلسالمية، تعترب إدارة السيولة من أهم  .2

العقبات اهلامة والرئيسة اليت حتد من تطور التمويل اإلسالمي، 

يف  فالوثائق اخلاصة بالعقود املبنية على املديونية ال ميكن بيعها إاّل

حالة مقيدة جدا وم  هذا بقيمتها االمسية فقط
(24)

تطبيق  إّن، 

ستتأثر بها  81طلبات السيولة حسب ما جاءت بها اتفاقية بازل مت

لسببني أساسيني، اوهلما عدم وجود سوق مالية اإلسالمية البنوك 

إسالمية متقدمة، أما ثانيهما أن معظم األدوات االستثمارية 

 جال استحقاق قصرية األجل، ومن الواضح أّنآاإلسالمية ذات 

ليست مالئمة  NSFRو LCRملتمثل يف وا 1النسب اليت جاءت بها بازل 

هذه الصناعة، خصوصيات للتمويل اإلسالمي وال تأخذ بعني االعتبار 

البنوك اإلسالمية تفتقد إىل الصكوك  ّنإف LCRوفيما خيص النسبة 

جل أنه من أقصرية األجل واملتوافقة م  الشريعة اإلسالمية، كما 

وك اإلسالمية ه ال يتوفر للبنّنإف NSFRتطبيق نسبة السيولة 

اخلصوم الطويلة األجل واليت ميكن سحبها على املدى القصري
(25). 

مرة جملس اخلدمات  اليت يقوم بها يف كّل واملالئمةجهود التطوي   فإّن .1

يف ماليزيا، حيث يصدر معايري مشابهة لتلك  IFSB املالية اإلسالمية

صريف املالعمل طبيعة اليت تصدرها جلنة بازل من جهة، وتتالءم م  
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اإلسالمي من جهة أخرى؛ جتعل البنوك اإلسالمية ختتصر الطريق إىل 

، بشرط االلتزام بتطبيقها، ''1بازل ''تطبيق املعايري اجلديدة لـ 

وفرض ذلك من السلطات الرقابية املشرفة على هذه البنوك خاصة 

كان إصدار مثل هذه املعايري من اجمللس  يف الدول اإلسالمية، وإاّل

 .للجهد والوقت واملال كما ذكرنا يف منابر سابقة إهدارًا
، ومن منطلق التزام اإلسالميوفيما يتعلق بالرف  املالي يف التمويل  .9

قل عرضة أها اإلسالمية، فإّن ةالبنوك اإلسالمية بأحكام الشريع

للتعامل م  املنتجات اليت تعتمد على الرف  املالي، وتركز يف تعبئة 

ها ال تتاجر يف الديون ركة يف املخاطر، كما أّناألموال على أساس املشا

ثر الرف  املالي، أوال يف املعضاربات اليت فيها غرر، لذلك ال تعاني من 

ووضعته يف بسط نسبة الكفاية احلدية  81الذي ركزت عليه بازل 

لرأس املال، لزيادة رؤوس األموال للتغطية، فهذه امليزة جعلت 

ل عرضة ملخاطر الرف  املالي، لكن قأالبنوك اإلسالمية يف هيكلها 

نه من األحوط تطبيق أيرى جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 

متطلبات الرف  املالي على البنوك وذلك لالتساق م  املمارسات 

 التقليدية.املؤسسات الدولية، وكذا إعطاء جمال ممهد لتتقابل م  

طوي على إقبال نه مثة ممارسات ومعامالت لكنها حمدودة واليت تنأحتى 

البنوك اإلسالمية على االشرتاك يف معامالت ذات رف  مالي، مثل 

معامالت املراحبة العكسية يف السل ، التعامل م  منتجات مهيكلة ينتج 

عنها التزامات تدفق نقدي مرتبطة م  أداء مؤشر متوافقة م  الشريعة 

 ة...اخل اإلسالمية، عقود املبادالت املتوافقة م  الشريعة اإلسالمي

س املال القائمة على املخاطر باألخذ يف أحساب متطلبات ر إّن

قيد الرف  املالي يف البنوك ي ااحلسبان نسبة الرف  املالي، سيكون أمر

كرب، هذه النسبة مسموح أن أاإلسالمية، الذي يؤدي إىل حتمل خماطر 

شهر من قبل أ 81شهر أو  كنسبة متوسطة حتسب كّل %1تصل إىل 

 .حسب املعايري اجلديداالستشرافية  السلطات
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: متوسط نسبة الرافعة املالية يف الصناعة املصرفية اإلسالمية لدول 81الشكل رقم

 خمتارة

 
 
 
 
 
 
 
 

املصدر: تقرير االستقرار املالي لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، جملس اخلدمات 

 .231املالية اإلسالمية، ص: 

، وهو أجل تطبيق هذه االتفاقية، والذي هذا حافز آخر ويبقى بعد كّل

 1821مبا يف ذلك حمطات للمراجعة يف كل من سنيت  1827ميتد إىل عام 

، وهو زمن كاٍف جدًا لالنتقال إىل تطبيق هذه املعايري وإجراء 1822و

على البنوك دون هزات، وهي امليزة اليت ستستفيد منها التعديالت اهليكلية 

 .التقليديمجيعًا، اإلسالمي منها و

 03. أفاق تطبيق معايري جلنة بازل 2

باألساليب يف جمال العمل املصريف لالرتقاء العاملية ملواكبة التطورات 

واألدوات الرقابية كان البد على القائمني على الصريفة اإلسالمية من 

العمل على تطبيق معايري بازل األخرية أو إجياد اآللية املناسبة للتأقلم م  

، هذا التطبيقات الدوليعلى املستوى التنافسية ايري جتسيدا لرف  هذه املع

تكون باخلصوص فيما يتعلق بتطبيق الكفاية احلدية لرأس املال لتقوية 

هذا األخرية، وزيادة االستفادة من الدروس املستخلصة من األزمة 

 يف( IFSB)، فقد قام جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 1880املالية العاملية 

بإصدار املعيار املعدل لكفاية رأس املال؛ وقد قررت بعض  1821ديسمرب 
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البنوك املركزية اليت متثل نظام مزدوج يراعي طبيعة عمل البنوك 

اسرتشادا  81اإلسالمية مثل البنك املركزي الكوييت، تبين معايري بازل 

 بإصدارات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية.

 نتائج الدراسة:

وذلك  81وك اإلسالمية سوف تسعى إىل تطبيق معايري بازل البن إّن .2

لتحقيق ما تسعى له هذه املعايري للبنوك من حصانة ضد املخاطر، 

بعد أزمة الرهن العقاري على املصداقية وكذا لكسب املزيد من 

 املستوى الدولي، هذا بالطب  م  مراعاة خصوصيات عملها املصريف؛
بازل بعضرورة رف  البنوك ملعدل أفعضت املعايري اجلديدة للجنة  .1

، والواق  العملي %28,2ىل مستوى إالكفاية احلدية لرأس املال 

مليزانيات البنوك اإلسالمية يثبت أن بعض من هذه املتفحص 

 ؛%18و أ 20األخرية سجلت نسبا تقارب 
مدى قوة رؤوس العاملية أثبتت البنوك اإلسالمية بعد األزمة املالية  .1

ص اخلسائر وذلك مقارنة م  رؤوس أموال نظريتها أمواهلا يف امتصا

التقليدية اليت مل تستط  ذلك، بسبب تركيبة هذه األموال اليت هي 

هلا ابتدعت ، بعد أن فعليةنقدية مساهمات قرب إىل الديون منها إىل أ

مبتكرات مالية أدخلتها ضمن أمواهلا اخلاصة، وهذا اهلندسة املالية 

سالمية، واعتمادها على أموال تتصف بأنها ما ابتعدت عنه البنوك اإل

 تشارك يف الربح واخلسارة؛
عدم تورط البنوك اإلسالمية يف املتاجرة بالديون عن طريق  إّن .3

الديون ملا تشمله من حماذير شرعية، وكذا عدم تورطها يف ختفيض 

عن طريق اختاذ نظام التصنيف  املال نسبة الكفاية احلدية لرأس

من اخلروج اإلسالمية ن البنوك ذج املعيار؛ قد مّكالداخلي بدل النمو

 من األزمة العاملية بأدنى اخلسائر؛
نه ليس هناك إشكال يف تطبيق معدل تغطية أثبت الواق  العملي أ .2

 الرف  املالي اليت جاءت بها بازل؛
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مستقبال مشكلة تطبيق معايري السيولة رغم اإلسالمية ستواجه البنوك 

اإلسالمية من اإلفراط يف السيولة، إاّل أّن ما  ما تعانيه معظم البنوك

القصرية ونسبة التمويل السيولة تغطية بني نسبة الفصل أفعضى إىل ذلك 

املستقر، فالبنوك اإلسالمية ستعاني لتطبق نسبة السيولة القصري لعدم 

 توفر األصول عالية السيولة لديها.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 

زمة املالية العاملية أوضاع وتداعيات األجواد حديد، القطاع املصريف االردني ( 1)

، العددين الثالث والراب ، 27عليه، جملة الدراسات املالية واملصرفية، اجمللد 

  29، ص: 1822 ديسمرب

، 82طزمة االقتصادية العاملية، دار اليازوري، أبو شرار، األعلي عبد الفتاح  (2)

  222، ص 1821

دارة املشتقات املالية "اهلندسة املالية"، دار املسرية للنشر إشقريي نوري موسى،  (3)

 70ردن، ص: ، األ82طوالتوزي  والطباعة، 

زمة املالية العاملية، مت يف مواجهة األ سالميةاإلمدحت قاسم الكريشي، املصارف ( 4)

  10/89/1821 :لى موق  شبكة االقتصاديني العراقيني بتاريخعالطالع 

http://iraqieconomists.net/ar 
، جملة اإلسالميةزمة املالية العاملية على املصارف مصطفى العرابي، تداعيات األ (5)

 28: ، ص1828، 22وث اقتصادية عربية، العدد حب

زمة املالية العاملية، دار السالم أبو اهلول، احلل اإلسالمي لألحمي الدين يعقوب  (6)

 91، ص: 1821للطباعة والنشر والتوزي  والرتمجة، الطبعة االوىل، مصر، 

زمة املالية العاملية على املصارف االسالمية، جملة حبوث ( حممد العراب، تداعيات األ7)

 22، ص: 1828، 22اقتصادية عربية، العدد 

 .91بو اهلول، مرج  سابق، ص: أحمي الدين يعقوب  (8)

عبد السالم حممد مخيس، حممد عبد الوهاب العزاوي، نظرية املؤامرة واالنهيار ( 9)

املصريف، بني مقررات جلنة بازل وتقليل املخاطر املصرفية؛ الذاكرة للنشر 

 19ص: : 1823والتوزي ، العراق، بغداد، الطبعة االوىل، 

 ية معاصرة، اهليئة املصرية العامةصالح الدين حسن السيسي، قعضايا اقتصاد (10)

 22: ص: 1882للكتاب، مصر 

عبد السالم حممد مخيس، حممد عبد الوهاب العزاوي، مرج  سبق ذكره: ص:  (11)

17 



(050) 

 (01) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
 17املرج  نفسه، ص:  (12)

 12:22: على الساعة 23/22/1822: موق  العرفة، مت االطالع بتاريخ( 13)

http://www.marefa.org 
عبد السالم حممد مخيس، حممد عبد الوهاب العزاوي، مرج  سبق ذكره: ص: ( 14)

18 

واالنظمة املصرفية العربية، دار اسامة للنشر  غامل عبد اهلل، العوملة املالية (15)

 .192، ص: 1821والتوزي ، االردن، عمان 

وهي: بلجيكا، كندا، سويسرا، بريطانيا، فرنسا، املانيا، ايطاليا، اليابان،  (16)

نه ألوكسمبورغ، هولندا، السويد، و.م.أ، ايسلندا، ايرلندا، الربتغال، اليونان، كما 

ذا قامت جبدولة الدين العام إي دولة ملدة مخس سنوات أيوجد شرط وهو استبعاد 

 اخلارجي.

فاق، آالبنوك التجارية، مكتبة  رمعضان الشراح، تركي الشمري، حممد العسكر، (17)

 310، ص:1822الكويت، ،، 82ط

املتغريات  سالمية بالبنوك املركزية يف ظّلاإلسليمان ناصر، عالقة البنوك  (18)

 98ابق، ص: الدولية احلديثة، مرج  س

عبد السالم حممد مخيس، حممد عبد الوهاب العزاوي، مرج  سبق ذكره: ص:  (19)

211 

ضاءات، نشرية صادرة عن معهد الدراسات املصرفية، دولة الكويت، إجملة ( 20)

 82 :، السلسلة رقم1821ديسمرب 

www.kibs.edu.kw 
(21) Bâle III : ratio de levier et exigences de publicité ; Janvier 

2014 ; Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ; p 1 

 :االطالع بتاريخ مّت، 82ج-هل متن  أزمة مالية جديدة 1قوانني بازل ( 22)

 12:81على الساعة  11/22/1822

http://www.boursa.info 

دون صعوبات، « 1بازل »ميكن للبنوك اإلسالمية أن تطبق  ،سليمان ناصر( 23)

مقال منشور على  ،1822مارس 21، 1112العدد  لكرتونية،القتصادية االا

 املوق :

http://www.aleqt.com. 

(24) adel harzi ; the impact of basel III on islamic banks: A 
theoretical study and comparison with conentional banks, 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84
http://www.kibs.edu.kw/
http://www.boursa.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7130:%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84-3-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F&catid=49:%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&Itemid=75
http://www.aleqt.com/2011/03/12/article_513715.html


 أ.صويلحي  وأ.د. دريس ...   اإلسالميةعلى البنوك  10واقع تطبيق معايير بازل 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (051) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  هاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجت

 (055) 1106(ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

بين مبادئ االقتصاد الوضعي األسس االقتصادية 

 واالقتصاد اإلسالمي 

 التمويل، التنمية والكسب والسلوك االقتصادي 
 د.تهتان موراد جامعة المدية                              

 أ. محمد الطاهر العمودي المركز الجامعي لتامنغست                         
S 

جتماعية واألخالقية مجي  األنشطة االية قتصادأن تشمل الدراسات االمن الواجب 

خالق للتنمية والتطور أحيث وض  الدين اإلسالمي قواعد و ،املرتبطة عادة بالديانة

 واليت ال جيب احلياد عنها يف االقتصاد اإلسالمي.

ختلفت الرؤى اإلسالمية عن النظم الوضعية سواء كانت رأمسالية أو اشرتاكية اقد ل

قتصادية يف و ما يعرف باحلرية االتصادي للدولة واألفراد أقالتدخل االعن جتديد 

ضبط النشاطات على املستويات الفردية حتت سقف القواعد اإلسالمية وحماولة 

 شرتاكي.أو االتطبيقها يف الدول اليت تتب  النظام الرأمسالي 

Résumé: 
Devrait être que les études économiques comprennent toutes les 
activités sociales et éthiques, généralement associées à la religion 
où mettre la religion et de l'éthique des règles islamiques pour le 
développement et l'évolution, et que ne doivent pas être neutre 
au sujet de l'économie islamique. 
    La Visions islamiques pour les systèmes statut différait était de 
savoir si le capitalisme ou le socialisme pour déterminer 
l'intervention économique de l'Etat et les individus ou la soi-disant 
liberté économiques, au niveau des initiatives individuel sous le 
toit et les règles approximativement islamiques appliquées dans 
les pays qui suivent la capitaliste ou socialiste. 

، قتصاد اإلسالمياال قتصادية،سس االاأل، شرتاكية، االالرأمسالية كلمات مفتاحية:

  .العمل، التمويل

 
ب ما خلفته من دمار بمنذ انتهاء احلرب العاملية الثانية وبس

قتصاد العاملي يواجه أزمات الركود صبح اال، أاآللة اإلنتاجية وتعطل

ب ضعف القدرة املالية للدول اليت كانت طرفا يف احلرب حيث بوالكساد بس



   العموديو أ. د.تهتان...          األسس االقتصادية بين مبادئ االقتصاد الوضعي 
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ىل مسارها الذي إقتصادية عادة العجلة االإية فىل كيإتوجهت بعد ذلك 

مما ، قتصادية العامليةانني االيسمح بتحول نوعي وهيكلي للصناعات والقو

نقسام بني مؤيد للرأمسالية اليت تنادي حبرية ىل االإأدى بالدول العاملية 

الذي  سابقاحتاد السوفياتي شرتاكية الذي تبناها االاالاألسواق واملنافسة و

قتصادي بني انتج عن ذلك صراع ، يكفل للدولة متلك وسائل اإلنتاج

وفق طريقة قتصادية ة األزمات االجلقتصادين يف كيفية معاالباحثني اال

 قتصادي سواء أكان اشرتاكيا أو رأمساليا.اكل منهج 

وهو خريج جامعة شيكاكو األمريكية بدفاعه ان عرف فريدم

رورة تبين هذا بعضا الالتينية يكساهم يف إقناع دول أمرممسالية وأعن الر

اصة خباملنهج للخروج من األمة املالية اليت كانت تتخبط بها تلك الدول و

قتصاد يف الدول النامية يف هذا سرطان االّد الذي يع مشكلة التعضخم

هو ما رورة تدخل الدولة يف السوق وبعضكما نادى كارل ماركس ، العصر

ىل التوزي  العادل للثروة إشرتاكي الذي يهدف القتصادي ايعرف باملنهج اال

ثبتت ألكن كال من املنهجني ، جتماعيستقرار االاحملافظة على االو

قتصادية من جذورها ية فشلهما يف حل املشاكل االتارخيالتجارب ال

ىل العدالة إ رها تفتقصبحت تلك املناهج تتعرض للتعديل والتغيري ألّنأو

، يف خعضم تلك الصراعات مل قتصادية  يف نفس الوقتاالجتماعية واال

ّد ربعة عشر قرنا يعأه وليد أزيد من ّنأقتصاد اإلسالمي ورغم يكن اال

ول اليت هي وليدته أي الدول العربية واإلسالمية حيث كمنهج يتب  يف الد

يف تلك الدول نتيجة  طغت األفكار الغربية على الساسة ومتخذي القرار

رورة بعضحيث مت إقناع الدول العربية واإلسالمية ، ستعماريةاملخلفات اال

 ستقرار واللحاق بركب التطور والتنمية.ىل االإتبين تلك األفكار للوصول 

الوض  الراهن الذي يعيشه العامل اليوم من  إّن: املوضوع إشكالية

حيتم على متخذي القرار  ت نتيجة تلك األزمات،اأزمات اقتصادية ونزاع

حناء العامل ويف الدول العربية خاصة البحث عن حلول جذرية أيف مجي  

املناخ املناسب ّد قتصاد العاملي والذي يعني منها االايعاليت للمشكالت 

ة كافة مشاكل جلقتصاد اإلسالمي كمخرج ملعاالفكار وأسس الطرح أ
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جتماعية وعليه نطرح اإلشكالية اقتصادية أو اكانت  اءوسواجملتم  

أسس االقتصاد الوضعي وفق مبادئ تعديل  كيف ميكناآلتية 

 قتصاد اإلسالمي؟اال

واليت من خالله سوف  قتصاد الوضعي:أوال األسس الفكرية لال

يطرحه من فلسفة قتصاد الوضعي وما ئ األساسية لالإىل املبادنتطرق 

 .قتصاديةتفسري الظواهر اال

ودوره يف توجيه اإلسالمي قتصاد : األسس الفكرية لالثانيا

سوف نتطرق اىل مبادئ  واليت من خالله: ستهالك والعمل التكافلياال

كما  ختالف،واض  االقتصاد اإلسالمي ومقارنتها بالوضعي ويف ماال

وابط الشرعية اإلسالمية عضستهالك وفق الىل منهجية االإستنطرق 

 والعمل التكافلي يف اإلسالم.

 قتصادية الوضعي: األسس الفكرية لألنظمة االاحملور األول

قتصاد الوضعي بني من يؤيد فكرة السوق الفكرية لالختلفت األسس ا

نتاج احلرة اليت تبنتها الرأمسالية وبني من يؤيد متلك الدولة لوسائل اإل

  .والتدخل يف املنافسة وحتديد األسعار

قتصادي ذو فلسفة االرأمسالية نظام : األسس الفكرية للرأمسالية :والأ

جتماعية وسياسية عرف منذ القرن السادس عشر خاصة يف أوروبا ا

طباعها قتصادية وظهور املدينة والغربية نتيجة تنامي النشاطات اال

ستهالكي للمجتم  م  على السلوك اال ية اليت أثرت بشكل كبريعجتمااال

املدينة ساهمت يف تطور  أنجتماعية مالكة للثروة كاظهور طبقات 

ت صناعية عززت من رغبة الفئات آالوسائل العيش من نقل وطرق و

مسالي أبذلك يصبح النظام الر، الربجوازية من حق التملك لوسائل اإلنتاج

احلق يف تكوين الثروة بدون أي  قتصادي الذي مينح احلق لألفرادالنظام اال

من رواد النظام الرأمسالي ، قتصادية وحتقيق املنفعةأ للحرية االقيد كمبد

 نذكر:
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هتم بالنشاط الزراعي وأسس املذهب اوهو طبيب فرنسي  فرنسوا كيين

اضرات حول اجلدول مقاالت وحم 8571الطبيعي حيث نشر يف سنة 

 تم  بالدورة الدموية.قتصادي وشبه تداول املال داخل اجملاال

لف كتاب ثروة أستاذا يف املنطق وأوهو أشهر الكالسيكيني كان  آدم مسيث

 األمم.

قتصاد م بشرح قوانني توزي  الدخل يف االالذي قا دافيد ريكاردو

 مسالي وصاحب نظرية قانون تناقص الغلة.أالر

ي الذ، صاحب كتاب النظرية العامة يف التشغيل والفائدة والنقود كينز

قتصادية وسبل اخلروج ت االكان له األثر الكبري يف شرح أسباب األزما

 منها خاصة مشكلة التعضخم والبطالة.

ختذت الرأمسالية شكلني يعتربان املراحل اليت أدت اىل ظهور النظام وقد ا

 الرأمسالي احلديث:
(8)

 

الرأمسالية التجارية يف هذه املرحلة زاد نشاط التجار يف نقل وبي  -

 نشأت الورشات احلرفية الصغرية اليت سيطر عليها التجارأحيث ، ل الس

 جر القطعة يف تلك الورشاتصحاب احلرف عمال يتقاضون أأوأصبح 

 من صاحب رب املال وهو التاجر.
الت واملصان  نتيجة زيادة ت على إثرها اآلالرأمسالية الصناعية اليت ظهر-

 ربجوازية يف اجملتم .وتغري منط املعيشة وظهور الطبقات ال الطلب
من املبادئ اليت أسس عليها النظام الرأمساليو

(2)
 

ي إمكانية قيام الفرد بالنشاط وه :قتصاديةاحلرية اال مبدأ-أ

قتصادي الذي يريده على أساس املنافسة وحرية األسعار وفق اال

لسوق التدخل يف حتقيق متطلبات العرض والطلب، وبالتالي ترك قوى ا

  :سس وهيأصادي والذي يقوم هذا املبدأ على قتالتوازن اال

أو امللكية اخلاصة لعناصر اإلنتاج  :امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج-

ا ن يستغل قدراته يف زيادة ثروته ومحايتهأىل إواليت تتيح للفرد السبيل 

 قتصادية.وعدم تدخل الدولة يف احلياة اال
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عي رب الداف  الطبيأساسي لإلنتاج والذي يعتالربح كهدف مباشر و-

قتصادي وهو تكوين الثروة من خالل لإلنسان من ممارسته النشاط اال

جتمي  األرصدة النقدية من خالل الربح وترك قوى املنافسة يف السوق 

، وبذلك تكون البعيدة عن رقابة الدولة يف حتديد السعر وهامش الربح

ى السوق قتصادية من إنتاج وتوزي  من خالل قوكافة النشاطات اال

 وجهاز الثمن.

إىل الوارث بغض النظر عن نتقال املرياث االذي يوصي ب مبدأ اإلرث-ب

 قتصادي أو نوعه اجلنسي.وضعه االجتماعي أو اال

رتبطت نظرية التوزي  عند باملنهج الطبقي وهي ا :نظرية التوزيع

الطبقة العاملة يوزع الدخل والطبقة األرستقراطية والطبقة الرأمسالية 

األرستقراطيني حبس متلكهم لألراضي والري  الذي هو يف تزايد  على

ستغالله يف األرض من عمل من طرف امستمر والربح هنا هو لقاء ما مت 

ستعمال اما يدف  لقاء  و بعبارة أخرى هوأ أصحاب رؤوس األموال،

  :األرض ويكون دخل الري  يف هذه احلالة حسب آدم مسيث على نوعني

حتكارية للمنتجات الزراعية واليت تتميز اعن أسعار  ري  ناتج :األول

سعارها ويف هذه احلالة يكون ري  األرض أرتفاع ابوفرة الطلب عليها و

 مرتفعا.

ساس خصوصيات األرض من أهو ري  تفاضلي ويقوم على  :الثاني

رض حسب أقدرتها على اإلنتاج وموقعها اجلغرايف حيث يتفاوت دخل كل 

ويكون الري  يف هذه احلالة حبسب تلك  ومردوديتهاخصوصيتها 

 اخلصوصيات.

و أساس الربح أوس األموال فيوزع الدخل على ؤما على أصحاب رأ

يكون الربح اجلزء املتبقي ستثمار رؤوس األموال واالفائدة احملققة جراء 

قتطاعات من ري  وأجر أو فائض القيمة وهو اجلزء الزائد عن بعد اال

 اإلنتاج. القيمة احلقيقية لعناصر

ساس األجر والذي أا الطبقة العمالية فيكون الدخل املوزع على أّم

و اجلهد املبذول من طرف اإلنسان يف العملية أنه سعر العمل أيعرف على 
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اإلنتاجية والذي قد يكون حقيقيا حبسب الوحدات املنتجة أو نقديا حبسب 

ال حتدد قيمة شكاأخذ األجر حسب مسيث أقيمة السلعة املنتجة نقدا وقد ي

العمل وهي
(3)

 

  .ستهالكيةفق م  احلد األدنى من الوسائل االقيمة األجر الذي يتوا–

  .جور مرتفعة يف األعمال الشاقة والصعبةأ-

  .أجور حتفيزية مشجعة لزيادة إنتاجية العمل-

 أجور ختعض  لقانون العرض والطلب.-

املناف  وزيادتها اإلنتاج هو خلق  يرى الكالسيكيون أّن :نظرية اإلنتاج

بتدخل عناصر اإلنتاج وهي الطبيعة والعمل ورأس املال والذي يعترب 

العمل هو الركيزة األساسية يف العملية اإلنتاجية والذي يعرب عن السعر 

قتصادي من ا من دواف  النمو االكما يعترب العمل دافع، احلقيقي للسلعة

قسيمه وتطوير خالل زيادة مهارات كل عامل عرب ختصيص العمل وت

ستثمارإىل زيادة االوسائل اإلنتاج وزيادة تراكم رأس املال الذي يؤدي 
(4)

. 

آدم مسيث أكثر تفاؤال عند دراسته لنظرية اإلنتاج من ريكارو الذي ّد يع

نادى بقانون الغلة املتناقصة والذي حدد بذلك من خالله عتبة اإلنتاجية 

ه تالي فإّنالخل الذي حيققه وبىل حد اإلشباع من الدإللفرد عند ما يصل 

ىل احلد إال يبالي بزيادة ساعات العمل أو باحلوافز وعندها تصل اإلنتاجية 

 األقصى واليت تتناقص بعدها.

نه أثمار يف املفهوم النيوكالسيكي على تسحيدد االستثمار: نظرية اال

ال مما ذلك الربح احملقق من تعضحية صاحب رأس املال من اجلهد ورأس امل

ستثمار بشكل عام واليت تتناسب عكسا دات االددخل أسعار الفائدة يف حمي

أي كلما زادة أسعار الفائدة للمقرضني نقص الطلب على األموال 

دخار مرتبط بسعر التكلفة أي ل االمعد ّنأكما ، تثمارلي يقل االسوبالتا

نه كلما زاد سعر اإلقراض زاد عرض األموال أبسعر اإلقراض يف حني 

، كما رة ومقارنة سعر الفائدة بالربح املتوق  خارج جمال اإلقراضاملدخ

ه نوع من اإلنفاق املوجه للسل  ستثماري على أّنيعترب كينز اإلنفاق اال
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مبا ستثمار عند كينز املخزون السلعي حيث يتميز االمسالية والعقارات وأالر

يلي: 
(7)

 

مل أحد العوا هم العوامل احملددة للطاقة اإلنتاجية فهوأعتباره ا-

 قتصادية.األساسية يف عملية التنمية اال

 يعترب أحد املكونات الرئيسية للطلب الكلي.-

 يتميز بالتقلب الشديد نظرا للتغريات اليت حتدث يف قطاع السل  الرأمسالية.

 ستثمار حيدد بالعناصر التالية:اال من جهة أخرى فإّن

إنتاج وحدة دي املتوق  من أي العائد النق، س املالأالكفاية احلدية لر-

 ستهالكية.واحدة من السل  اال

التكلفة بس املال ومقارنته أسعر الفائدة والذي ميثل تكلفة تشغيل ر-

حيث يتم املقارنة بني خماطر  ستثمار،ال ملعرفة اختاذ قرار االس املأاحلدية ر

 ستثمار.األموال ملعرفة اجلدوى االقتصادية من اال ستثمارا

قتصاد القومي حتدد توقعات املستثمرين باألرباح املمكن لة االحا كما أّن-

 قتصادي.اليت حتكمها حاالت االنكماش أو التوس  االحتقيقها و

اجلزء النقدي من الدخل املوجه  ستهالك: ميثل االستهالكنظرية اال

ه يعترب العمل كما أّن، قتناء السل  واخلدمات العضرورية للحياة العامةال

ستهالكي الدخل القومي من خالل اإلنفاق االيد مستوى الرئيسي لتحد

له دراية بظروف  اقتصاديا اكما يعترب املستهلك عون العائلي واحلكومي،

يتحدد أي اإلنفاق  السوق من خالل تدخله يف عملية اإلنفاق والذي

ستهالكي بعوامل مرتبطة بسيكولوجية املستهلك ذاته واليت حتدد اال

، ستهالكبشكل مباشر على منط اال ده واليت تؤثرميوله وعاداته وتقالي

جلهز  قتصادي فإّناو رخاء أقتصادية من حالة ركود ما الظروف االأ

ستهالكي.مستوى اإلنفاق االالثمن دخل يف حتديد 
(6)

 

ن يقلل من مستوى االدخار العائلي من ستهالكي أكما ميكن لإلنفاق اال

ض الثمن أو خنفااالدخل أو بستهالك نظرا لزيادة مستوى خالل زيادة اال

ر كينز هو حتفيز املستهلك على يف نظ نجتماعية لذلك فإاالكات اباحمل
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املقرضة نتيجة  دخار من خالل زيادة أسعار سعر الفائدة على األموالاال

 مجاح التعضخم.  ى املداخيل لكبحدخار أو بزيادة العضرائب علاال

 شرتاكي أسس النظام االقتصادي اال ثانيا:

صر اإلنتاج والذي يرتتب اشرتاكية إشراك اجملتم  يف ملكية عند بااليقص

 عليه توجيه تلك العنصر خلدمة اجملتم  وتوزيعها توزيعا عادال.

يقوم على حق  اقتصاديا اجتماعيا انظامّد شرتاكية تعاال لذلك فإّن

مسالية احلق يف متلك أالطبقة العاملة من اجملتم  إىل جانب الطبقة الر

وبذلك يصبح مجي  فئات اجملتم  طرفا يف اإلنتاج والدخل  ،اإلنتاجوسائل 

 القومي وبناء الدولة واملساواة بني مجي  الفئات ماديا ومعنويا.

ن تتب  أسلوب أقتصادي جيب على الدولة اومن أجل حتقيق توازن 

التخطيط املركزي وذلك يف إطار قانوني ال ترتكز على احلرية يف األسواق 

س املنفعة اجلماعية أو الربح اجلماعيساأبل على 
(5)

 

سنة ملانيا أشرتاكية ولد بإىل االشهر الدعاة أمن  كارل ماركسيعترب 

وكتاب الصراعات 8158وله عدة مؤلفات منها كاتب رأس املال  ،8181

حيث انتقد ماركس وبشدة استغالل  ،8171 الطبقية يف فرنسا سنة

القيمة  دئساس مباأمال على رباب العمل للجهد املبذول من طرف العأ

رورة توزيعها على بعضمساليني والذي نادى أالذي يعترب رحبا يف نظر الر

 س املال.أبها كرصيد لر االحتفاظالعمال بدل 

 أسس هي: ىشرتاكية علجاءت اال

امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج أي امللكية القانونية للدولة جلمي   -8

ل تلك الوسائل يف خدمة اجملتم  ستغالاوسائل اإلنتاج الذي يتيح 

شرتاكيون عن هذا املبدأ ، ويداف  االس املالرأوخاصة األراضي و

فبزعمهم أن امللكية اجلماعية حتدد وتنظم العالقات بينم األفراد جتاه 

عملية اإلنتاج والتبادل والتوزي  وبالتالي تزول الفروقات الطبقية 

 داخل اجملتم .
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أن أي  ألساسية،اة لتوفري حاجات اجلماعات توجيه العمليات اإلنتاجي -2

ليها اجملتم  إهتمام بتوفري السل  واخلدمات اليت حيتاج الدولة تتوىل اال

ساس احلاجة العضروريةأعلى 
(1) 

ختعض  للتخطيط املركزي القومي  العملية اإلنتاجية لوسائل اإلنتاج -3

الل ستغالوحيد الشرتاكية الطريق اال قتصادي الذي يعترب يف نظراال

لدولة الدور يف إدارة وبذلك يكون ل، ستغالال تاماااملوارد القومية 

       .قتصادية وعمليات اإلنتاجاملوارد اال
 عرفت اليت ىالتجربة السوفياتية سابقا من التجارب التارخيية الكربّد تعو

حيث اعتمدت يف ذلك الوقت  شرتاكي أيام حكم لينني،تطبيق النظام اال

حيث اقتن  بأفكار  ملركزية ومتلك الدولة لوسائل اإلنتاج،على املخططات ا

شرتاكية لتحقيق العدل إىل االمسالية أكارل ماركس باالنتقال من الر

لكن سرعان ما  قتصادي الذي نادى به الشعب السوفياتي،التوازن االو

حجام الناس إىل ظهور البطالة وإمما أدى  نتقالية فشلها،أثبتت التجربة اال

 مام الدولة.أل اإلنتاجي لعدم وجود روح املنافسة عن العم

ما اعتمدت اجلزائر على النظام االشرتاكي بعد االستقالل نظرا لعدم ك

ستثمار اخلاص كما اعتمد على املخططات الثالثية وجود مقومات اال

لكن وبعد عملية التأميم على  ستغالل موارد الدولة،اواخلماسية يف 

صبح التوجه يف اجلزائر أت برتولية كبرية ايرادااحملروقات واحلصول على 

تسمح له رخص استغالل يسري حنو اخلوصصة وإعطاء القطاع اخلاص 

 .اقتصادية كانت حمتكرة على الدولةبنشاطات بالقيام 

 قتصادي اإلسالمي النظام اال احملور الثاني:

يعترب االقتصاد اإلسالمي جزءا من الدين ككل حيث تنطلق األسس   -8

ادية اإلسالمية من املذهب الديين الذي يوجه التعامالت واألخالق االقتص

اإلنسانية من مبدأ التشري  اإلهلي الذي وض  لتلك األخالق منهجا 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  }: وحدودا حيث ال ميكن للحد أن يتغري لقوله تعاىل

بتطور احلياة تتطور أما املناهج فيمكن أن ، [222]سورة البقرة: {  ىئ
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واالقتصادية وفق العضوابط الشرعية منها املعامالت املالية االجتماعية 

اليت عرفت تطورا كبريا أما سياسات اإلقراض بربا أو بفائدة كما هو شائ  

فإنه حمرم ليوم الدين
(2)

 

قتصاد اإلسالمي لتشمل مجي  العالقات اإلنسانية واليت أسس االجاءت 

جتماعية وفق ية االإىل التنمقتصادية كما تهدف إىل التنمية االتهدف 

ليها إخالقية حمددة ختدم الصاحل العام واخلاص معا واليت تفتقر أوابط ض

 قتصاد الوضعي. أسس اال

 قتصادية يف اإلسالم:املشكلة اال

 تعرب عن الندرة يف املوارد قتصاد اإلسالمي الاملشكلة االقتصادية يف اال إّن

ا تعين هدر ة إمنقتصادية الوضعيالطبيعية كما فسرته النظريات اال

ستغالل تلك املواد ااإلنسان لتلك املواد بصورة جيعلها حتيد عن اهلدف من 

د على وض  تلك املواد يساعمما  يف تلبية احلاجات العضرورية للمجتم ،

م لكل مورد عدة اد ختيار يف كيفية تلبية احلاجات ماحتت حكم اال

ستعمل للسكن أو ن تأستعماالت وأهمها مورد األرض الذي من املمكن ا

 الزراعة أو الصناعة.

قتصاد اإلسالمي ليست فقط جمرد مطلب حتقيق لذة أو حلاجة يف االفا

منفعة لدف  العضرر بل هي تلك املطالب اليت جتعل اإلنسان ينمي تلك 

ة على التوازن ظاملواد مبا خيدم املتطلبات العضرورية حلياة كرمية وكذا احملاف

لذلك وجب على اإلنسان ، انيات املتوفرةالطبيعي بني مطالبه واإلمك

ة على الطاقات ظتلبية تلك املطالب على أسس شرعية املتمثلة يف احملاف

 والقوى والعناصر اإلنسانية املختلفة والعمل على تنميتها وترقيتها،

ىل قسمنيإوميكن تقسيم احلاجات 
(81)

 

ن من وهي تلك احلاجات األساسية اليت يسعى اإلنسا حاجات ضرورية:-

الدين والعقل والنسل واملال بواسطة سل  حمددة  لعضمان أو حفظخالهلا 

 ضرورية.

حاجات حتسينية أو كمالية واليت يراد من خالهلا حتسني مستوى احلياة -

ألجهزة الكهرومنزلية أو السيارة الفاخرة ابداف  التوس  ودف  املشقة ك
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تلك احلاجيات على يف عصرنا احلديث واليت تشهد انتشارا واسعا يف طلب 

 حساب السل  العضرورية.

ولتحقيق مبدأ احلاجة فال بد من وجود منفعة تصاحب تلك السل  

ستعمالية اليت حتقق منها املصلحة االاملرتبطة باملطالب الشرعية للحياة و

 والفائدة واليت يتحكم بها سلوك املستهلك املسلم الرشيد.

ن شأنه أن يعزز اجة واملنفعة مرتباط الذي حيدد العالقة بني احلاال إّن

ية عن قتصادية يف اإلسالم اليت تعطي لإلنسان املسؤولمفهوم املشكلة اال

قتصادية من خالل وض  سلم األولويات يف زيادة أو ختفيف املشكلة اال

 تلبية احلاجات وحجم املوارد املستغلة.

 قتصاد اإلسالميسس توزيع الدخل يف االأ

س أتوزي  الدخول على حسب امللكية لر مبدأجاءت نظرية الكالسيك يف 

ها أهملت مستوى احلاجات اليت حتافظ على ّنأ املال واألرض والعمل إاّل

توازن املوارد وتكفل مستوى معيشي الئق لإلنسان وهو الشيء الذي 

، قتصاد اإلسالمياالقتصاد الوضعي وجلوهرية بني االاالفروقات يعترب من 

ترب من املبادئ األساسية يف توجيه السلوكات اليقني الذي يع أكذلك مبد

 ستغالل تلك املواد والواجبات اليت حيقااإلنسانية يف اجملتم  املسلم يف كيفية 

منها و ةجتماعيالعدالة االقتصادية وله العمل بها الداعمة للعدالة اال

كذلك مبدأ ، املبني مقداره يف القرءان الكريم بشكل مفصل واجب الزكاة

، والذي قتصاد الوضعيسيات يف االذي مل توض  له حدود وأسااإلرث ال

وعلى أساس تلك  ضمن قاعدة اليقني يف جمال توزي  الثروة وامللكية،يعّد 

ىل إقتصاد اإلسالمي تقسيم أبواب توزي  الثروة يف اال ه ميكناملناهج فإّن

قسامأرب  أ
(88)

 

لإلنسان احلق يف ها املوارد اليت ميكن ّنأتعرف امللكية على  :امللكية  -8

التصرف فيها مبا يليب حاجاته وحيقق املناف  العامة واخلاصة لقوله 

، َعْن َرُسوِل اللَِّه رضي اهلل عنهما َعِن اْبِن ُعَمَرصلى اهلل عليه وسلم 

ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، »َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

ِمرُي الَِّذي َعَلى النَّاِس َراٍع َعَلْيِهْم، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم، َوالرَُّجُل َراٍع َفاأَل
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َعَلى َأْهِلِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم، َواْمَرَأُة الرَُّجِل َراِعَيٌة َعَلى َماِل 

َسيِِّدِه، َوُهَو َزْوِجَها، َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْنُه، َوَعْبُد الرَُّجِل َراٍع َعَلى َماِل 

)املوطأ، رقم  «َمْسُئوٌل َعْنُه، َفُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه

لية اليت ولمسؤلوض  احلد هنا ( 343، ص18، ج222احلديث: 

ن أما إتتعضمن امللكية والرقابة على ما هو حتت تصرف اإلنسان 

 ةىل ثالثإ تقسيم امللكية ميكن ؛وعليه ،و يكون رب أسرةألكا ايكون م

  :أقسام
 :ملكية عامة-

كي الذي يكفل للدولة احلق يف متلك املواد اشرتوهي اليت نادى بها النظام اال

 ّنأ اّلإ فراد اجملتم  وعلى أساس التخطيط املركزي،أوتوزيعها على 

اإلسالم كفل للفرد احلق يف متلك بعض املواد الطبيعية واليت ال حيق للدولة 

: خل يف متلكها كاملاء والنار كما جاء يف قوله صلى اهلل عليه وسلمالتد

)مسند احلارث، رقم  «النَّاُس ُشَرَكاُء ِفي َثَلاٍث ِفي اْلَماِء َواْلَكَلِأ َوالنَّاِر»

ه مين  التملك العام ما النظام الرأمسالي فإّن(، أ711، ص18، ج442احلديث:

 سبق. ا بينا فيمامللمواد ك
 :رديةامللكية الف

واليت نادى بها النظام الرأمسالي ودعى إليها بشدة من أجل دف  عجلة 

اإلنتاج إال أّنه ال حيقق االستغالل األمثل للمواد من مطلق أولوية الربح 

عند الفرد املستثمر الرأمسالي، ففي االقتصاد اإلسالمي ال يعارض التملك 

امللكية حدودا وفق  الفردي للموارد ووسائل اإلنتاج إاّل أّنه وض  لتلك

العضوابط الشرعية واليت تعضبط حقوق الفرد جتاه جمتمعه وجتاه نفسه 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ } :وجتاه دينه لقوله تعاىل

بتقى اهلل عز و جل تبط الرزق مر أي أّن، [3-2]سورة الطالق: ،{ ۆ

ا والزيادة فيه مربوطة بالتمسك بالعضوابط الدينة واليت أساسها العمل مب

 أمر اهلل به.
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 امللكية املشرتكة:

يتميز النظام املالي اإلسالمي جبواز والتحفيز على األوقاف وهي تلك 

املمتلكات الفردية اليت تنمح من طرف فرد واليت ميكن من خالهلا حتقيق 

منفعة عامة عن طريق التملك العام واخلص فيها كوقف األرض اليت 

 ن تزرعها وتوزع خرجها على املسلمني،تصلح للزراعة اليت ميكن للدولة أ

شرتاكي وال يف النظام الرأمسالي هذا النوع من اال حيث مل يرد ال يف النظام

 امللكيات.
ف اإلنسان يف ممارسة بذول من طريعرب العمل عن اجلهد امل العمل:-2

فإن  ؛وعليه و فكريا،أكان جهدا ععضليا أقتصادية سواء النشاطات اال

جره مبا يليق ذلك اجملهود من جهة لقوله أن يتقاضى أمل احلق يف اللع

َأْعُطوا اْلَأِجرَي َحقَُّه َقْبَل »َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر َقاَل:  صلى اهلل عليه وسلم

، 13، ج2128، رقم احلديث: األموال البن زجنويه) «َأْن َيِجفَّ َعَرُقُه

خالله واألجر الذي يكفل له العيش الكريم أي الذي من (، 8836ص

حيث طالب اإلسالم صاحب  ميكن توفري متطلبات احلياة العضرورية،

توفري الرعاية واخلدمات للعامل من صحة وتعليم وتأمني عن بالعمل 

يشمل أسباب السعاد  هّنإا نظام احلوافز فّمأ اإلرهاق أو الراحة الالزمة،

الدنيوية من سكن وزواج ووسائل نقل واليت تعطى على حسب قدرة 

 رأس املال.صاحب 

ابط الشرعية أي العمل يف اجملاالت احلالل اليت ال كما يقيد العمل بالعضو

نواع األموال أسالم على الكسب والعمل وقسمت اإلفقد شج   تعضر،

 :ةىل ثالثإاملكتسبة من العمل 
(82)

 

o .درهم اكتسب بطاعة اهلل وأخرج يف حق اهلل فذلك خري الكسب 

o وأمسلم وأخرج يف معصية اهلل  درهم اكتسب مبعصية اهلل أو بأذى 

 يف أذى مسلم فذلك شر الكسب.

o نفق يف شهوة مباحة فذلك ال له وال أدرهم اكسب من مباح و

 عليه.
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مسالي على مستوى العوائد أدلت املخاطرة يف النظام الر املخاطرة:-3

اليت حتصل من جراء اإلقراض لألموال أي سعر الفائدة بني املقرض 

ن إرب جمحفا يف حق املقرتض يف حالة خسارته فواملقرتض والذي يعت

ن إا يف النظام اإلسالمي فأّم قرتاض تق  على عاتقه فقط،اليف االتك

واليت يتقاسم فيها شركاء  الغنم بالغرمعض  لقاعدة موال ختفة األتكل

ذا حققت الشراكة رحبا وجب على الشركاء إس املال الربح واخلسارة فأر

أعباء س املال يتقامسون أصحاب رأ إناخلسارة ف ةتقاسم األرباح أما يف حال

ستثمار كما ميكن يف حالة اإلفالس احلصول على الدعم من بيت اال

املال.
(83)

 

جزين عن احتياجات من األفراد العأصحاب االويقصد بها  احلاجة:-4

 موقس ،لني غري القادرين عن العمل لظروف قاهرةاو البطأالعمل 

ميلك  فاملسكني هو من ال ءىل مساكني وفقراإت حتياجاأصحاب االاإلسالم 

ما الفقري هو الذي ميلك قوت يومه بدون القدرة على أ قوت يومه،

والصحة وكذلك صنف عابر ، مصاريف احتياجات األخرى كالتعليم

السبيل وهو املسافر غري املقيم نصيبه من الدخل والذي جيم  من 

مسالي يوجد ما أ النظام الريف ّنإميكن القول  مداخيل الزكاة واألوقاف،

ىل شروط إيسمى بإعانات البطالة واليت توزع على البطالني لكن تفتقر 

اليت يف وتلك اإلعانات جتم  من مداخيل العضرائب  ّنأالتوزي  العادل كما 

 يعضا. أالغالب ما تكون تصاعدية أي غري عادلة هي 

 قتصاد اإلسالمي:ظام السوق يف االن

التوازن يف األسواق يتحقق تلقائيا نتيجة ظروف  ّنألي مساأيرى النظام الر

ه ترك للمنافسة التجارية غري ّنأكما  الطلب والعرض السائدة يف السوق،

االكتناز الذي حتكار ووالذي نتج عنه االالتلقائي قيدة بلعب دور التوازن امل

قتصادي اإلسالمي ملا فيه من ضرر للصاحل العام مينعه النظام اال

حتكار مظاهر االحيث تتم مراقبة ظروف املنافسة لتجنب  واخلاص،

سنن ابن ) «َلا َيْحَتِكُر ِإلَّا َخاِطٌئ» كتناز لقوله صلى اهلل عليه وسلماالو

قتصاد  يف االللتسعري ّنأكما (، 521، ص12، ج2874، رقم احلديث ماجه
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وابط جتعله خيدم املنفعة والقدرة الشرائية ألفراد اجملتم  ضاإلسالمي 

ساسا بالسل  أيف حاالت خاصة تتعلق  اّلإه من  التسعري ّنإحيث 

 العضرورية للحياة.

النظام اإلسالمي خيعض  لقواعد يتوجب على  سوق املنافسة يف فإّن ؛وعليه

الدولة متابعتها لعضمان سيادتها وهي
(84)

 

 اإلعالن عن السلعة -

 إلغاء التدخل الغري مشروع يف التبادل–

 بة لألمثانحتقيق مستويات مناس-

 معاينة السلعة-

ستخالص القواعد اليت حتكم العقود يف انطالقا من هذه القواعد ميكن او

السوق وأهمه بي  الركبان وترك السلعة تدخل السوق لتخعض  للعرض 

 ن تكون متاحة لكل التجار.أوالطلب و

قتصاد اإلسالمي يف توجيه سلوك املستهلك والعمل مببدأ دور اال

 اعي جتمتكافل االال

فراد اجملتم  أة وتوجيه يجتماعيهتم منهج االقتصاد اإلسالمي باجلوانب اال

قتصادي يسوده التعاون اجلماعي والرفاهة وجمابهة احنو خلق مناخ 

 جتماعي:و ما يسمى التكافل االأاألزمات من خالل العمل اجلماعي 

 قتصاد اإلسالمي:سلوك املستهلك يف اال

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: يقول اهلل تعاىل  -8

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

يف ، [84]سورة آل عمران: { ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

إشارة إىل أّن اإلنسان خلق بسيكولوجية الشهوة الدنيوية واليت حيق له 

التمت  بها، إاّل أّنه رغب التمت  بتلك الشهوات مبا ال يعضر اإلنفاق أو يكون 

ا وجه اإلسالم إىل اإلنفاق يف الشهوات على حساب السل  العضرورية، كم

 ڃ ڃ}ضرورة عدم اإلسراف والنفقة على أساس دخله يف قوله تعاىل: 

، [5]سورة الطالق: {   گ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
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واإلنفاق الزائد على السعة أو الدخل وهو املشار إليه يف هذه اآلية يكون 

 تبذيرا وهو من احملرمات يف الدين اإلسالمي حيث شبه املبذرين بأهل

واجتماعية اقتصادية من أضرار للتبذير الشر والعضرر وهم الشياطني، ملا 

حيث تعرب الطبقية من ، ويؤدي إىل ظهور الطبقية وقنوات إهدار املال

 صورة من صور اجملتم  الرأمسالي.

عطاه اهلل من وسائل عيش أكذلك حيث اإلسالم على التزود بالقناعة فيما 

َأْصَبَح ِمْنُكْم ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه، آِمًنا  َمْن: »لقوله صل اهلل عليه وسلم

)سنن ابن ماجة،  «ِفي ِسْرِبِه، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه، َفَكَأنََّما ِحيَزْت َلُه الدُّْنَيا

شهوات  طضبأّن ىل إيف إشارة (، 8315، ص12، ج4848رقم احلديث 

ما جاء  ّنإف منه إهمال اجلانب الديينالناس يف اشتغاهلم بالدنيا والكسب و

نواع احلاجيات العضرورية اليت تعضمن الطمأنينة أبه احلديث يدل على 

 ستقرار.االو

يعترب املستهلك املسلم مستهلكا رشيدا يف إنفاقه ويعض  معايري  ؛وعليه

 منها: جتماعية للنفقة ونذكرااقتصادية و

وهو ما يعرف بالكفاية كمية وسعر السل  العضرورية اليت حيتاجها  -

 ستهالك.ة لالاحلدي

 ها من الدخل.إليها ونصيبي احلاجة ذأسعار السل  الكمالية و -

 قتصادية.مراعاة حالة اجملتم  اال -

اإلنسان مستخلف يف  ّنأاليقني بأن اهلل تعاىل هو الرازق وصاحب املال و -

 مر اهلل.أاملال فال يبذره بل ينفقه فيما 

 عتدالاالاألولوية و مبدأ -

ستهالك يف التوجيه ا ستهالكية فإّنتلك األسس االوفق  فإّن ؛وعليه

شباع احلاجيات اإلنسانية مادية كانت أو معنوية وهو إىل إاإلسالم يهدف 

من حفظ الدين والنفس والعقل الشرعية املقاصد بتحقيق ما يعرف 

واملال والنسل
(87)
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 قتصاد اإلسالمي:التكافل االجتماعي يف اال

اعي التصدي لألزمات واآلفات تعض  العمل بالتكافل االجتم  -8

االجتماعية واالقتصادية ويعترب نظام الزكاة والصدقات املبدأ املتكامل يف 

حل أكثر املشاكل االجتماعية واالقتصادية تعقيدا اليت من شأنها أن متس 

األغنياء وإعطائها للفقراء، أموال اجملتم ، فالزكاة عبارة عن نقل جزء من 

وم الدين، والذي يسمح بتحقيق التوازن وضمان جبزء معلوم وثابت إىل ي

نشاط الدورة االقتصادية عرب خلق طلب فعال لألفراد أو األسر اليت ال 

وهو  aدخل هلا، والذي يعرب عنه يف نظريات االقتصاد الرأمسالي بـ: 

والذي ميكن حتقيقه  c=a+byاالستهالك املستقل عن الدخل وفق املعادلة 

ا يف حسابات االقتصاد اإلسالمي، كما بني نظريا وتطبيقيا وقياسي

 ڻ ڻ } القرءان الكريم أبواب وقنوات توزي  الصدقات لقوله تعاىل:

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

]سورة  {ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

فقد مشلت اآلية مجي  الشرائح االجتماعية واالقتصادية من ، [61َالتوبة:

واملسافر غري املقيم، وبذلك  عمال وأصحاب الدخول املعدومة واملعسرين

ميكن ضمان السري احلسن للنشاط اإلنساني وحتقيق التوازن االقتصادي 

اإلسالم يقوم على املواساة  واالجتماعي، ويف ذلك كّله فإّننا ميكن القول إّن

والعمل اجلماعي والتكافل أما باملال أو باجلاه أو بالدعاء وذلك أضعف 

 السبل يف اإلسالم.

 قتصادية يف االسالم التنمية االوالتمويل 

قتصادية والتمويل يف االقتصاد الوضعي ارتبط مفهوم التنمية اال

، الفكرية واالقتصاديةالتوجهات هتمام مفكريه على خمتلف ابصورة نالت 

قتصادية نال حصة من التنمية االذلك أن منط كل من التمويل و

لكال  تعضح أّنالكن  ،التغريات مست األسس اليت يقوم عليها كل مفهوم

ة اليت أصبحت ميحتياجات التنامتثل يف  ارتباط أساسياملفهومني يوجد 

واليت تتخذ ، وفق خطط ويف ظل وجود برامج موازية لغرض متويلها



   العموديو أ. د.تهتان...          األسس االقتصادية بين مبادئ االقتصاد الوضعي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (071) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ففي االقتصاد الوضعي يتميز عمل ، البنوك أداة لتوفري التمويل الالزم

احملرمات املطلقة  نم البنوك التجارية بنظام اإلقراض بفائدة ربوية تعّد

اجتماعية على قتصادية أوجه مية االللتن كما أّن، سالمييف النظام اإل

ائد املالية قتصادية يف الفكر الوضعي التذي يهتم بالعوخالف التنمية اال

  .قتصاديةملشروعات التنمية اال

 يقوم على مبادئ أهمها: فالتمويل اإلسالمي

أن يكون إقراضها وعلى ، أن تكون األموال من مصدر حالل -

كتناز االاليت حترم الربا واالسالمي وفق مبادى الدين لطالبيها ومنحها 

 .حتكاراالو
جتماعية اقتصادية واأن تكون املشروعات املمولة ذات عوائد  -

نسان تنميته وبني اإلحتقق املصلحة العامة واملشرتكة بني املال و

 .واحملافظة عليه
أو ما يطلق ، رباح واخلسائرألة يف ان تكون وفق مبدأ املشاركأ -

 .عليه مبدأ الغنم بالغرم
أن يكون التمويل متاحا جلمي  شرائح اجملتم  لتحقق مبدأ  -

 .التكافل والعدالة يف توزي  الثروة والذي يعرف بالشمول املالي
 قتصادية من منظور االسالم:التنمية اال

العيش  التنمية االقتصادية عموما تعرب عن التغري اجلوهري يف منط  -8

من خالل تغيري أمناط االنتاج والصناعة واالستهالك، مبا حيقق الرفاه 

للمجتم  والنمو لالقتصاد، فالتنمية االقتصادية يف اإلسالم ال ختتلف عن 

 ىئ ىئ }: ذلك املفهوم بل إّن االسالم يدعو إىل عمارة األرض يف قوله تعاىل

 أي األرض من خالل، [68]سورة هود: {   يب جئ ی ی ی ی

االستخالف الذي منحه اهلل لإلنسان وأعطاه القدرة ومسح له باستغالل 

مناف  األرض باطنها وظاهرها لكي يقوم على تنمية تلك املناف  باملوازاة 

م  حتقيق مناف  تعضمن استمرارية النسل وحتافظ على الدين والعقل 
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 من خالل العمل واإلنتاج، واليت حتتاج إىل تطوير ومعرفة وحبث تعترب

 أساس التنمية  عموما يف اإلسالم.

8 

قتصاد هود املبذولة من طرف املفكرين االقتصاديني يف االال ينكر أحد اجل

ملذهب املوحد لتفسري العالقات ىل اإتلك األفكار تفتقر  ّنأ اّلإالوضعي 

وابط فوقية تكون خارجة عن نطاق الطبيعة واملتعلقة ضية وننسااإل

عتمدت على اقتصاد عالقات االتفسري ظواهر وكما أن ، باإلميان باملذهب

فكالهما متغريان ميكن أن يؤثر اإلنسان  ،املادية تارة والتارخيية تارة أخرى

الدينية متتاز باحملافظة على األسس بية لكن املذه، بهما أو يتأثر بهما

و أت اجتماعية نواملبادئ العقائدية يف توجيه السلوكات اإلنسانية سواء كا

قتصاد الوضعي جاءت جمحفة يف حق ؛ فإن أنظمة االوعليه، قتصاديةا

اليت و جتماعية،االفئات كبرية يف اجملتم  مما خلق األزمات والفروقات 

قتصاد اإلسالمي من خالل مشوليته يف معاجلة كافة الظواهر يعاجلها اال

  .والعالقات اليت حتكم سلوك اإلنسان ومسؤولياته

 يلي: هذه الدراسة ما من النقاط اليت خنرج منها يف

قتصاد اإلسالمي جيم  بني امللكية الفردية وامللكية العامة للموارد اال-

   .وابط الدين اإلسالميضواستغالهلا وفق 

جتماعية والثقافة اقتصاد شامل جلمي  األنشطة االقتصاد اإلسالمي اال-

  .رارستقاالشطة مرتابطة يف سبيل حتقيق التنمية وأنواملالية اليت تعترب 

وض  النظم اليت حتكم ىل األخالق يف إافتقرت األنظمة الوضعية -

 قتصادي اإلسالمي.اال نطلق منها النظاماوهي اليت  ةقتصاديالعالقات اال

قتصادية يف اإلسالم سببها اإلنسان يف حد ذاته بينما األنظمة املشكلة اال-

 الوضعية تعترب الندرة أساس املشكلة.

 عتمــــدةاهلوامش واملراجع امل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .218ص  ،1822دار األمة، قتصاد السياسي،اال رفقيقة حروش،-2

 ،1881 القاهرة، الدار اجلامعية، قتصادي،تطور الفكر اال عبد الرمحان يسرى،-1

 129ص
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 كمدخل لتحسين مدخالت سوق العمل
 د.رقية شرون                                              

 -بسكرة –جامعة محمد خيضر 
S 

فكر املتخصصني يف كافة اجملاالت، تعد عملية التعليم إحدى أهم القعضايا اليت تشغل 

سيما يف ظل التغريات السريعة واملتالحقة اليت يشهدها العامل واليت أوجدت نظاما 

جديدا يعتمد على العلم والتطور التكنولوجي املتسارع. األمر الذي جيعل مؤسسات 

عف التعليم العالي تواجه حتديات كبرية لعضمان القدرة على جتاوز املشاكل ونقاط العض

 من خالل تبين برامج التطوير والتحديث الشاملة.

وقد أدركت الكثري من الدول منذ العقد األخري من القرن املاضي أهمية التعليم 

العالي يف حتقيق احتياجات اجملتمعات والوفاء مبتطلبات التنمية املستدامة، والتأثري 

 اجلودة يف مؤسسات املباشر على حياة األفراد، مما استوجب ضرورة األخذ مبعايري

التعليم العالي كخيار ال مناص عنه من اجل حتقيق هذا اهلدف. وأمام التحديات اليت 

تفرضها هذه املتغريات، فاملطلوب من التعليم العالي بفروعه املتعددة املساهمة يف 

تكوين وإعداد الكفاءات العلمية اليت تقوم بدور بارز يف تلبية احتياجات سوق العمل 

 ار إدارة اجلودة الشاملة وما هلا من انعكاسات اجيابية على مردودية هذا القطاع.يف إط

تهدف هذه الورقة إىل إبراز أهمية اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي، 

لتحسني املخرجات اليت تعترب أهم عنصر من عناصر مدخالت سوق العمل، م  

 دئ هذه اإلدارة.التطرق ألفاق اجلامعة اجلزائرية لتطبيق مبا

 : جودة التعليم، التعليم العالي، إدارة اجلودة الشاملة.الكلمات املفتاحية

TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: 
AN APPROACH TO IMPROVE LABOR MARKET INPUTS 

Abstract : 
Learning process is considered as one of the most important issues 
which should be addressed by researchers, especially with the 
rapid and successive world's changes that create a new system 
based on sciences and technological development. And with the 
higher education importance in : realizing societal needs, realizing 
sustainable development, influencing people’s life, contributing to 
form competent researchers and acceding to consent to the labor 
market, it becomes necessary to work hard for maintaining the 
capacity to pass the problems and threatens which may face the 
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higher education institutions especially with the strong 
competition, and the entering of the private sector in universities, 
through  adopting the total quality programs and the application 
of the new management methods like the total quality 
management. 
This paper aims at highlighting the importance of total quality in 
higher education institutions for improving the outputs which are 
considered as the most important element in labor market inputs, 
and addressing the perspectives of applying the principles of total 
quality management in Algerian universities. 
Keywords : education quality, higher education, total quality 
management. 

 
حد األمناط اإلدارية السائدة واملرغوبة يف أتعترب إدارة اجلودة الشاملة 

الثالثة بعد الثورة  الفرتة احلالية، وقد وصفت بأنها املوجة الثورية

( TQM)مفهوم إدارة اجلودة الشاملة  ويعّد، الصناعية وثورة احلواسيب

فلسفة إدارية معاصرة ترتكز على املفاهيم اإلدارية احلديثة املوجهة اليت 

تستند يف املزج بني الوسائل اإلدارية األساسية واجلهود االبتكارية وبني 

مبستوى األداء والتحسني والتطور جل االرتقاء أاملهارات املتخصصة من 

املستمرين
(8)

. 

وقد طبق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف بداية ظهوره يف املؤسسات 

الصناعية خاصة يف الدول املتقدمة مثل: الو.م.ا، اليابان، بريطانيا...من 

مواجهة جل حتسني وتطوير نوعية خدماتها وإنتاجها واملساعدة يف أ

دخل مفهوم أد جناحه املتميز يف جمال الصناعة وبع، التحديات الصعبة

إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي حيث اعترب كوسيلة 

 لتعزيز جودة التعليم العالي.

وسيتم من خالل هذه الورقة البحثية إبراز أهمية تطبيق مبادئ إدارة 

 اجلودة الشاملة من خالل التطرق للنقاط التالية:

 تعليم وإدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العالي؛ماهية جودة ال 

 أهمية تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العالي؛ 
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  متطلبات تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة واملعوقات اليت

 تواجهها؛

  جتارب بعض الدول يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات

 التعليم العالي؛

 جلزائرية يف تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة.آفاق اجلامعة ا 

مفهوم جودة التعليم وإدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات  -3

 التعليم العالي:

عادة ما يستخدم مصطلح جودة يف منتج أو خدمة ممتازة تليب 

توقعاتنا أو تزيد، حيث تكون هذه التوقعات مبنية على االستخدام 

يف اجلودة بصفة لتعاريف اليت وردت املطلوب وسعر البي . ومن بني ا

 جند:عامة مهما كانت طبيعة املنتج 

  تعين إمجالي السمات واخلواص للمنتج أو اخلدمة اليت تعمل على

حتقيق احتياجات حمددة ومطابقة املنتج أو اخلدمة للمواصفات 

املوضوعة؛ أي أن اجلودة هي الصالحية يف االستخدام، التوافق م  

ق احتياجات ومتطلبات العميلاملتطلبات، وحتقي
(8)

. 

  جمموعة من الصفات واخلصائص العضرورية والواجب توفرها يف

/ املنتج واليت تليب املتطلبات الوظيفية والتسويقية، أي رضا  اخلدمة

املستفيد ومالئمة املنتج للمواصفات املطلوبة
(0)

. 

خرى وعلى اعتبار أن املؤسسات اجلامعية والتعليمية بصفة عامة هي األ

تعمل على إنتاج خدمة تتمثل يف التعليم فان إدراج مفهوم اجلودة يف 

، جل حتقيق التميز والنجاح املنشودينأمن ضروريا أسس عملها يعد أمرا 

 على أنها: اجلودة يف اجملال التعليميوتعرف 

  املدى الذي من خالله تستطي  جمموع خصائص ومميزات املنتج

  وكافة واجملتملطالب وسوق العمل امتطلبات التعليمي على تلبية 

الداخلية واخلارجية املستفيدة، أين تعتمد جودة التعليم اجلهات 

على غرض املؤسسة التعليمية؛ أي درجة جناح املؤسسة التعليمية يف 

اجناز أهدافها لتحقيق رضا هيئاتها، الطلبة واجملتم  ككل
(0)

، ويعد 
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ومتطلبات ابقة احتياجات مطالطالب زبون يف الوقت الذي تعين اجلودة 

 الزبون.

 Internationalization)اخلوصصة وتدويل التعليم ، املنافسةشدة ارتفاع وم  

of education)  التعليم العالي بإحداث مؤسسات قامت العديد من

تغيريات يف أساليبها اإلدارية وتبين املفاهيم احلديثة يف التسيري واإلدارة 

خدماتها جبودة أعلى مبا يسمح هلا باكتساب لتحقيق نتائج أفعضل وتقديم 

رضا ووالء الزبون. ومن بني هذه األساليب احلديثة تطبيق مبادئ إدارة 

 اجلودة الشاملة.

 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي -1

تعرف إدارة اجلودة الشاملة عموما على أنها خلق ثقافة متميزة 

بشكل متميز لتحقيق  د املديرين واملوظفنييف األداء تتعضافر فيها جهو

توقعات العمالء وذلك بالرتكيز على جودة األداء يف مراحله األوىل وصوال 

قصر وقتأإىل اجلودة املطلوبة بأقل تكلفة و
(2)

،
 

ويف جمال التعليم العالي 

فقد تعددت مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة اليت وضعها الباحثني وذلك 

 منهم نظر إليها من زاوية خمتلفة، فنجد عدة تعاريف كال على اعتبار أّن

 منها:

  يرىHarris هناك ثالثة مناهج عامة يف تعريف مفهوم  أّن

يركز على الزبائن )أي  املنهج األولإدارة اجلودة الشاملة؛ 

االهتمام بتحسني مستوى أداء اخلدمة املقدمة للزبائن من 

الزبون يف التعليم خالل العمل على تطوير وتدريب العاملني( و

العالي هو الطالب كمتلقي للمعرفة واخلدمة، ورب العمل 

املستقبلي كمستخدم للطالب، واجملتم  ككل كمستفيد من 

 املنهج الثانيالعملية اليت تقدمها املؤسسة التعليمية، أما 

فريكز على املوظفني حيث يهتم بتحسني وتطوير مساهمات 

ؤسسة التعليمية، بينما يركز مجي  املوظفني لزيادة فعالية امل

على العقد )اتفاقية اخلدمة( ويسعى للتوافق  املنهج الثالث
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م  املواصفات املتفق غليها عند نقاط رئيسية قابلة للقياس يف 

العملية التعليمية
(1)

 ؛

  إدارة اجلودة الشاملة على أنها نظامكما ميكن النظر إىل 

ى عال من يتم من خالله تفاعل املدخالت لتحقيق مستو

إلرضاء املخرجات على التحسن املستمر جلودة والرتكيز اجلودة 

واملستلزمات املناهج الدراسية يف املدخالت ، حيث تتمثل املستفيدين

املادية واألفراد )طلبة، موظفني، أععضاء هيئة التدريس 

واإلدارة( أما املخرجات فتتمثل يف الكوادر املتخصصة من 

التعليم هو خمتلف مؤسسات  خرجني واملستفيد من نظام

اجملتم  اليت تقوم بتوظيف هؤالء اخلرجيني
(7)

؛
 

 حتسني  وتعين إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العالي

وتطوير جودة الدروس، جودة عمليات إدارة املوارد، جودة 

اهلياكل بهدف حتسني املخرجات املتمثلة يف أداء الطلبة ودعمهم 

ألخرىيف عامل الشغل واملؤسسات ا
(2)

، أي ترمجة احتياجات 

ورغبات وتوقعات الدارسني خرجيي اجلامعات كمخرجات لنظام 

التعليم إىل خصائص ومعايري حمددة يف اخلريج وتكون أساسا 

لتصميم برامج تتوافق م  التطور املستمر
(0)

. 

تهتم بالعناصر  الشاملةإدارة اجلودة  جند أّنومن التعاريف السابقة  

التالية
(13)

: 

 ولية العمليات واألنشطة اليت تطور وتغري ثقافة اجلامعة لرتكز مش

 على مجي  جوانب اجلودة؛

  الرتكيز على االستمرارية يف حتسني اجلودة واعتبارها جزء رئيسي من

 ؛Continous Quality Improvement سرتاتيجية اجلامعةا

  اعتبار كل فرد من اجلامعة مسؤوال عن اجلودة Involvement of 

Staff members؛ 

  عمالء باعتبارهم واحتياجاتهم واملستفيدين الرتكيز على الطالب

Customer focus فالعميل هو من حيدد اجلودة، والطالب عميل ،
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مادام يقوم بشراء الدروس واحملاضرات. ويف الوقت نفسه الرتكيز 

على مشاركة العاملني واملديرين، وتقوية الطاقات واإلمكانات 

 ت اجلودة العاملية.لتحقيق معدال

 إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي ّنإف ؛وعليه

يتم من خالله تفاعل املدخالت لتحقيق  نظام متكاملهي عبارة عن 

املستمر جلودة املخرجات التحسني مستوى عال من اجلودة والرتكيز على 

رفة مدى إلرضاء املستفيدين، ومن مثة القيام بعملية التقييم بهدف مع

 جناح اجلامعة يف الوصول إىل األهداف.

إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العالي تتعضمن  ّنإف Demingوحسب 

، Check، تقييم Do، تنفيذ  Planing: ختطيطأربع خطوات أو مراحل

(PDCA cycle)  ـ:املعروفة ب Action  ومراجعة
(11)

: 

 تعتمد على : وهي اخلطوة األوىل(Planing/ Set-up) التخطيط -1

الوقت حيث جيب أن تتعضمن واحد أو أكثر من األمور التالية: مقياس 

تعريف دقيق لسياسة اجلودة يف اجلامعة، وض  أهداف قصرية أو 

ومعاهد أخرى. مبعنى آخر جامعات طويلة املدى، الرتقية، التعاون م  

يتم وض  اخلطط التفصيلية للتنفيذ وحتديد اهليكل الدائم واملوارد 

 الزمة لتطبيق النظام؛ال

وهي اخلطوة املوالية حيث يتم  :(Do / Implementation) التنفيذ -8

الوصول جل أوض  اخلطط واألنشطة اخلاصة حمل التنفيذ من 

، (Teaching/Learning)التدريس /التعليم: من خالل عملياتاملخططة لألهداف 

قات ، دمج أنظمة اجلودة الداخلية م  التطبي(Training)التدريب 

 Combination of internal quality systems with external) اخلارجية 

practices) ،إن تطوير احلوافز الشخصية بني أععضاء هيئة التدريس .

املدربني، املدربني تعترب كشروط مهمة لتحقيق الرتابط بني اهلداف 

املخططة واألعمال املنفذة، حيث يتم اختيار األفراد الذين سيعهد 

حدث الوسائل املتعلقة إهم بعملية التنفيذ ويتم تدريبهم على إلي

 بإدارة اجلودة الشاملة؛
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: تنقسم هذه املرحلة إىل شقني: مج  (Check/Evaluation) التقييم -0

 ومناقشة النتائج احملصل عليها؛ (Collection of Data)املعلومات 

 Feedback and Procedures for) التغذية العكسية واملراجعة -0

change)عملية إدارة اجلودة الشاملة هي عملية تتميز  : مبا أّن

جيب أن ختعض : إلعادة النظر  (Systematic)باالستمرارية والنظامية 

م  التقييم  (Self-assessment)بدمج التقييم/ القياس الذاتي 

اخلارجي، التغذية العكسية، وتنظيم العمليات واإلجراءات من اجل 

. (organizing procedures for change)الزمة إحداث التغيريات ال

العملية ميكن أن  ّنإواعتمادا على خمرجات املرحلة الثالثة )التقييم( ف

حيث على اجلامعة ، )تليب االحتياجات(، أو غري ملبية تكون إما جيدة

قياس رضا املستفيدين وإمكانية مقارنة النتائج احملصل عليها م  

ام هذه النتائج واملعلومات يف حتسني نتائج جامعات أخرى واستخد

العملية التعليمية كما ميكن استخدام طرق أخرى مثل أسلوب 

مبقارنة أداء اجلامعة بأداء غريها  (Benchmarking)املقارنة املرجعية 

جل حتسني وتطوير األداء العامأمن اجلامعات املتفوقة من 
(18)

. 

 ات التعليم العالي: عناصر إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسس31شكل 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدخالت:

سات، املناهج األساليب، السيا

الدراسية، الطلبة، أععضاء 

 هيئة التدريس، اإلدارة

املخرجات: اخلرجيون، 

 اخلدمات والبحوث

 العملية التعليمية

  Feedback  التغذية العكسية   
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مربرات تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات -

 التعليم العالي:

تواجه املنظمات ومنها اجلامعات ومراكز املعلومات ومؤسسات 

التعليم العالي املختلفة موجة من التحديات متمثلة يف اخنفاض 

ية، تبين أساليب غري فعالة اإلنتاجية، زيادة التكاليف، نقص املوارد املال

، وكذا تدني مستوى الرضا الوظيفي. وملواجهة املنشودةلتحقيق األهداف 

هذه التحديات ال بد من التطبيق السليم ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة 

لتحسني مستويات اجلودة وحتقيق التميز، فقد أثبتت إدارة اجلودة 

ز التنافسي لعدد من الشركات الشاملة نتائجها االجيابية يف حتقيق املرك

الصناعية. ومؤسسات التعليم العالي هلا مسؤولية مشرتكة يف تعلم 

وممارسة اجلودة الشاملة من اجل إحداث التغيري والتحديث يف النظام 

 التعليمي.

يف العضرورة امللحة  أهمية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وتكمن

ضرورية من اجل احملافظة ملواكبة التغريات احلالية حيث تعد وسيلة 

على استمرارية مؤسسات التعليم العالي واالطمئنان على تطويرها 

وقدرتها على مواجهة التحديات سواء عاملية: اهتمام مشولي، العوملة، 

ثورة املعلومات، انتشار التعليم عن بعد، املنافسة، أو إقليمية بوجود 

اليت  ال الفوائدإمجتنافس بني اجلامعات والتعليم عن بعد. وميكن 

حيققها تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي فيما 

يلي
 (10)

: 

  إجياد نظام شامل لعضبط اجلودة يف اجلامعات والذي ميكنها من تقييم

 ومراجعة وتطوير املناهج الدراسية فيها؛

  تساعد يف تركيز جهود اجلامعات على إشباع االحتياجات احلقيقية

 الذي ختدمه؛للسوق 

  إجياد جمموعة موحدة من اهلياكل التنظيمية اليت تركز على جودة

 التعليم يف اجلامعات؛
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  تؤدي إىل تقييم األداء وإزالة مجي  اجلوانب غري املنتجة يف النظام

 التعليمي اجلامعي وتطوير معايري قياس األداء؛

 وسيلة أداة تسويقية متنح مؤسسات التعليم العالي القدرة التنافسية ،

 فعالة لالتصال داخل وخارج اجلامعة؛

 تقديم خدمات أفعضل للطلبة. 

ولتحقيق هذه الفوائد املرجوة ال بد من توفر شروط معينة لتطبيق 

 إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي.

متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم -1

 ها:العالي واملعوقات اليت تواجه

تقوم إدارة اجلودة الشاملة على جمموعة من املسلمات جيب أن تتوفر 

 لتحقيق التطور والتحسن املراد، ومن هذه الشروط:

  دعم اإلدارة العليا والتمهيد قبل التطبيق من خالل زرع التوعية

والقناعة لدى مجي  العاملني يف مؤسسات التعليم العالي لتعزيز الثقة 

لة، ومن مثة إقرار اإلدارة برغبتها يف تطبيق نظام بإدارة اجلودة الشام

تدريبية متخصصة تلقي برامج املنطلق . ومن هذا الشاملةإدارة اجلودة 

عن مفهوم النظام وأهميته واملبادئ اليت يستند إليها
 (10)

 ؛

  توفر رؤية وأهداف عامة للمؤسسة التعليمية بصورة واضحة

 طلبة؛وحمددة يفهمها كل من هيئة التدريس وال

  سرتاتيجية طويلة املدى وخطط سنوية مبنية على اتوفر خطة

 أسس علمية؛

  توفر قيادات قادرة على االبتكار والتطبيق الفعال وتوفر بنية هيكلية

 مالئمة؛

  توفري نوعية تدريب مستمر ومالئم لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة

الشاملة وحل املشكالت بأساليب علمية
(12)

، 

 حسني والتطوير لعملية التعليم اجلامعية البحث عن فرص الت

 وترتيبها حسب األسبقيات وحتديد األهداف على ضوء ذلك؛
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  التحسني املستمر لعملية التعليم اجلامعية من خالل مساهمة كل

جل حتقيق اجلودة يف خمرجات العملية أالعاملني يف اجلامعة من 

وتزويدهم لتقييم ااملفيدة من التغذية العكسية وتلقي الطلبة التعليمية 

باستمرار مبدى التقدم والتحسن مما يؤهلهم للحصول على معارف 

ومهارات لالنتقال خارج اجلامعة
(11)

 ؛

 بـاخلربات اخلارجية من االسـتعانة اهلدف مـن  :االستعانة باالستشاريني

مستشارين ومؤسسات متخصصة عند تطبيـق الربنامج هو تدعيم 

املشاكل اليت ستنشأ وخاصة يف  خربة املؤسسة ومساعدتها يف حل

املراحل األوىل
(17)
 ؛

  توحيد العمليات للرف  من مستوى جودة األداء وجعله يتم بطريقة

من خالل جعل العمل يتم بأسلوب تقليل التكاليف أسهل ويعمل على 

واحد مما يرف  من درجة املهارة عموما داخل مؤسسات التعليم 

 العالي؛

 هم على أداء العمل وتقدير املتميز منح العاملني الثقة وتشجيع

منهم وإشراكهم يف مجي  جماالت العمل وخاصة يف اختاذ القرارات وحل 

املشاكل وعمليات التحسني والعمل بروح الفريق
 (18)

 . 

وميكن إمجال كل ذلك يف توفر سبعة عناصر أساسية تتمثل يف
(19)

: 

عمل وأهداف : وتعين الرؤية الكلية اليت حتكم فكر وسرتاتيجيةاال* 

 فريق عمل يف إطار املنظومة؛

سرتاتيجية اال: استخدام التشكيالت اإلدارية املناسبة لتحقيق اهليكلة* 

 مبا يتعضمنه ذلك من إعادة تغيري األمناط السائدة يف العالقات والعمل؛

: لكي تؤدى األعمال بصورة صحيحة ويتم ذلك باملرونة النظم* 

 واالبتكار؛

م عنصر يف حتقيق اجلودة الشاملة بتأكيد أسلوب : وهو أهالعاملون* 

 الرقابة الذاتية باإلشراك الوظيفي واإلدارة باألهداف؛
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: أي ضرورة استثمار كل املهارات احلالية والكامنة لدى األفراد املهارات* 

املستمر إىل للتغيري يف منظومة العمل وتشجي  االبتكار والتطور فيها 

 األفعضل؛

 القيادة الذي يقود إدارة اجلودة الشاملة يف النظام؛ : ويعين منطالنمط*

: وهي نظم القيم السائدة اليت جيب أن تؤمن مبفهوم القيم املشرتكة* 

اجلودة الشاملة يف ثقافة تنظيمية يتفق عليها وتكون مبثابة معايري 

 وقائية من أي احنراف عن األهداف.

ة للجودة الشاملة أما حيث تشكل العناصر الثالثة األوىل البنية األساسي

العناصر األخرية فتتعلق بفريق العمل الذي حيقق التطور يف اجلودة 

 باملرونة يف العمل بتشجي  من القيادة اليت تقود التغيري واالبتكار.

 : مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات01شكل 

 

إدارة اجلودة الشاملة يف 

 اجلامعات

الرتكيز على 

 املدخالت

توفر هيكل ومناخ 

 تنظيمي صحي

تنمية االجتاه 

 العقائدي
فاءة ك

العملية 

 التعليمية

رعاية 

اإلبداع 

 والتحفيز

استخدام مقاييس 

 وطرق علمية

الرتكيز على 

 املخرجات

الرتكيز 

على فريق 

 العمل
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احللقات املفقودة يف منهج إدارة : كفاح داوود علي، املصدر

، امللتقى العربي لتطوير أداء ودة الشاملة يف التعليم اجلامعياجل

كليات اإلدارة والتجارة يف اجلامعات العربية، حلب، اجلمهورية 

 .2، ص: 8330مارس  10-11العربية السورية، 

املعوقات اليت تواجه تطبيق هناك بعض  ّنإوعلى الرغم من ذلك ف

 مثل: إدارة اجلودة الشاملة

 دارة العليا؛*عدم التزام اإل

*الرتكيز على أساليب معينة يف إدارة اجلودة الشاملة وليس على النظام 

 ككل؛

 *عدم حصول مشاركة مجي  العاملني؛

 *عدم انتقال التدريب إىل مرحلة التطبيق؛

 *تبين طرق وأساليب ال تتوافق م  خصوصية املؤسسة التعليمية؛

 ارات.*مقاومة التغيري سواء من العاملني أو من اإلد

يف مؤسسات اجلودة الشاملة جتارب بعض الدول يف تطبيق إدارة -4

 التعليم العالي:

لقد بدأت احملاوالت األوىل لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف الو.م.ا من 

خالل ما نادت به بعض املدارس الثانوية والكليات واجلامعات بإصالح 

من املؤسسات الرتبوية التعليم يف السنوات األخرية. وقد بادرت العديد 

مثل مدرسة ماونت ايدج كومب يف والية أالسكا األمريكية إىل تطبيق 

إدارة اجلودة الشاملة، إضافة إىل مدرسة )بين دري( يف مقاطعة ويلز يف 

بريطانيا اليت حققت جناحا من خالل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف كافة 

عملياتها وإجراءاتها اإلدارية والرتبوية
(20)

. 

فقد حققت العديد من اجلامعات األمريكية نتائج  جمال اجلامعاتا يف أّم

 باهرة بتطبيقها إدارة اجلودة الشاملة.

وقبل التطرق لبعض النماذج املعتمدة يف بعض اجلامعات نشري إىل أن 

 Coatمناذج يتم االعتماد عليها يف إدارة اجلودة الشاملة حسب  1هناك 

هي
(21)

: 
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استخدمت  :(TQM elements)اجلودة الشاملة منهجية إدارة  -1

هذه املنهجية يف أوائل الثمانينات، وتقوم على توظيف مبادئ برامج 

حتسني اجلودة )مثل حلقات اجلودة، الرقابة باستخدام األدوات 

اإلحصائية، ونشر اجلودة عمليا وغريها( بدال من التطبيق الكامل 

 إلدارة اجلودة الشاملة؛

تعتمد على استخدام  :(Guru approach)لرواد منهجية كتابات ا -8

كدليل  (Deming , Juran, Crosby)كتابات رواد اجلودة الشاملة مثل 

تستخدمه املنظمات يف إحداث التغيري وتبين فلسفة إدارة اجلودة 

 الشاملة؛

: حيث تقوم (Japanese model)الياباني منهجية النموذج  -0

 فلسفة إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات ببناء منوذج االنتقال لتبين

ضوء دراسة وحتليل النموذج الياباني واالسرتشاد به كدليل يف عملية 

 التغيري؛

: وفق هذه املنهجية يتم زيارة منهجية الشركات الصناعية -0

ودراسة عدد من الشركات الصناعية املطبقة لربامج إدارة اجلودة 

براجمها ومن مثة  الشاملة للتعرف على جوانب النجاح والقوة يف

 صياغة النموذج املالئم لعملية التغيري؛

: ترتكز على (Hoshing planning) منهجية ختطيط هوشني -2

 التخطيط الناجح واالنتشار واملتابعة الشهرية لألداء؛

: (Baldirge Award Criteria Approach)منهجية معيار بالديرج  -1

د جماالت التحسني حيث تقوم املنظمة املطبقة هلذه املنهجية بتحدي

للجودة الذي يعطي Baldirge اعتمادا على مقياس التطوير وأولويات 

 جوانب رئيسية إلدارة اجلودة الشاملة. 37

وسنعطي مناذج لبعض اجلامعات اليت تبنت إدارة اجلودة الشاملة وإبراز  

أهم املبادئ اليت اعتمدت عليها
(22)

: 
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 اري الند بالتوجه حنو : بدأت جامعة مجامعة ماري الند احلكومية

من خالل رغبتها يف التفوق  1003إدارة اجلودة الشاملة يف عام 

 والتميز، ومن الدواف  لذلك:

املشكالت املالية اليت كانت تواجهها مما اضطرها إىل االستغناء عن عدد  -

من الكوادر التعليمية واإلدارية، تقليل بعض الربامج التعليمية، 

 اجلامعة املادية املتاحة؛والعمل ضمن إمكانيات 

عدم التساوي يف نوعية اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة، حيث كان هناك  -

تفاوت بني خدمات األقسام يف اجلامعة، فبععضها كان يقدم خدمة أفعضل 

تليب الشاملة إدارة اجلودة  من البعض اآلخر، فرأى رئيس اجلامعة أّن

 االحتياجات وتستجيب هلا؛

اث تغيريات يف البيئة األكادميية تساعد على حتسني احلاجة إىل إحد -

 الوض  املادي واإلداري؛

مت بعد ذلك تدريب الكادر اإلداري مبا فيه رئيس اجلامعة وفريق اإلدارة  -

العليا على إدارة اجلودة الشاملة، ثم بدا العمل على تطبيقها من خالل 

بيق إدارة اجلودة تعيني جلنة ختطيط إلجياد االسرتاتيجيات املناسبة لتط

الشاملة، ومن مثة قامت هذه اللجنة ببناء إسرتاتيجية تتعضمن أهدافا 

واقعية تدعو إىل إشراك كافة الوحدات يف اجلامعة يف برامج تدريبية على 

 إدارة اجلودة الشاملة.

وقد كان من نتائج تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العالي الرتكيز 

رية واألنظمة املالية أكثر من اجلوانب التعليمية على اجلوانب اإلدا

والبحث العلمي. وقد تنبهت العديد من املؤسسات التعليمية بعد ذلك إىل 

العمل على تفعيل نظام إدارة اجلودة الشاملة على اجلوانب التعليمية 

 واألكادميية يف اجلامعة.

  جامعةWisconsin- Madison:  وقد اعتمدت اجلامعة على بغض

بادئ إلدارة اجلودة الشاملة بناء على تعليمات مكتب حتسني اجلودة امل

، ويشمل اخلطوات التاليةMadison -Wisconsinجبامعة 
(23)

: 
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اختبار أععضاء الفريق القائد الذي سيتوىل مسؤولية التغيري والقيام  -

بتعليمه وتدريبه حول الطرق واملفاهيم كي يتم تأهيله الختاذ القرار حول 

أو املعضي قدما يف تطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة، فإذا قرر  التوقف

 الفريق التقدم يتم االنتقال إىل اخلطوات التالية؛

صياغة رسالة املؤسسة التعليمية وأهدافها اليت جيب أن حتقق كل وحدة  -

 لدعم هذه الرسالة؛

 جاتهم؛(، والتعرف على حاماذا نعمل، ملاذا نعملحتديد وتعريف الزبائن ) -

 )إىل أين نريد الوصول(؛ Visionصياغة الرؤيا -

 حتديد وتعريف العمليات األساسية، أي ماهي األشياء اليت جيب القيام بها؛ -

وض  خطة التطوير لتحقيق الرؤيا املوضوعة من خالل الرتكيز على  -

 حاجات الزبائن والعمليات األساسية؛

 ف ملقابلة االحتياجات احلامسة؛البدء بتنفيذ مشروعات التطوير اليت تهد -

تدريب مجي  العاملني داخل اجلامعة على املفاهيم والطرق املستخدمة  -

 يف إدارة اجلودة الشاملة من خالل عملية تعليم مستمرة؛

 وض  خطة للتحسني املستمر وتتب  حاجات الزبائن. -

 جتربة جامعة أم القرى باململكة ا يف الدول العربية فنذكر ّمأ

، إذ قامت وزارة التعليم العالي وجامعة أم بية السعوديةالعر

والنوعية يف مؤسسات التعليم  القرى بالسعودية يف تطبيق اجلودة

العالي باململكة وذلك عرب مراحل تطويرية للجودة تبني عناية 

إتاحة  واألكادمييني عرب اجلامعة بتأهيل موظفيها من اإلداريني

التدريبية وورش العمل املصاحبة، الفرصة أمامهم حلعضور الدورات 

أععضاء اهليئة التدريسية  رائدة يف حتسني األداء لدى وكانت هذه خطوة

تدريس جهاز حاسوب مربوط  وتطويره، ووفرت اجلامعة لكل ععضو

بشكل دائم بشبكة اإلنرتنت ووضعت هلم فرصا لتحسني االداء يف 

احلاسوبباستخدام والبحث التعليم 
(24) 
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 :األوروبي الرائد جلودة التقويم يف التعليم العالياملشروع    *

ركز هذا املشروع الذي أقامته اللجنة األوروبية على تقويم 

التدريس والتعليم يف اجلامعات، م  األخذ بعني االعتبار أنشطة البحث 

ومدى تأثريها على العملية التعليمية يف مادتني دراسيتني هما: العلوم 

مؤسسة تعليمية مت  01وشاركت  الت واملعلومات،اهلندسية وعلوم االتصا

. وقد 1002إىل يونيو  1000تقوميها يف نفس الفرتة الزمنية املمتدة بني 

اعتمدت اللجنة األوروبية ومجاعاتها االستشارية على مجاعة اإلدارة اليت 

قدمت هلا القيادة التقنية والفنية للمشروع، ووضعت إطار العمل 

بني الدول املشرتكة حيث مت وصف أهداف وطريقة  املنهجي لنقل اخلربة

تنظيم املشروع إىل جانب وض  خطط إرشادية وتعليمات تتعلق 

بالتقويم الذاتي وبعمليات مراجعة العمالء وتشكيل مسؤولية اجلماعات 

املتنوعة املسؤولة قوميا عن املشروع واملبادئ العامة األربعة للتقويم 

تعلقة بتقويم اجلودة، التقويم الذاتي، التقويم املاإلجراءات هي: استقاللية 

اخلارجي عن طريق مجاعة مراجعة الزمالء، النشر وكتابة التقويم الذي 

يبني نواحي القوة ونواحي العضعف ويقرتح التحسينات.
(25) 

 يف تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة:اجلزائرية آفاق اجلامعة -4

ت جذرية مواكبة م  التغريات العامة لقد شهدت اجلامعات اجلزائرية حتوال

اليت اإلصالحات واليت كان هلا التأثري املباشر على احمليط اجلامعي، خاصة م  

مست العديد من القطاعات ذات الصلة بقطاع التعليم العالي قصد 

 1تنمية وتطوير خمرجات العملية التعليمية. كما جاء يف برنامج ميدا 

(MEDA )ألوربية املشرتكة املتعلقة بتطوير قطاع املتعلق باملشروعات ا

 التعليم العالي من خالل: 

 تدريب طاقم العمل على اإلدارة املوجهة باألهداف؛ -

 تطوير مناهج إدارة ومالية وحسابات اجلامعة؛ -

 تطوير مناهج إدارة املكتبات والربط الشبكي لنظام املكتبات؛ -

جل أاألساليب واألدوات من نشر اخلربات العملية اجليدة فيما يتعلق ب -

 التوصل ملعضمون وإدارة أفعضل للجامعات؛
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 خلق خدمات جديدة تقدم يف سياق العالقة بني اجلامعة وسوق العمل.  -

اجلزائرية فحسب الدراسة اجلامعات وفيما يتعلق بإدارة اجلودة الشاملة يف 

دة اليت قام بها األستاذ بلقاسم زايري حول إمكانات تطبيق إدارة اجلو

هناك عدة دواف  لتبين هذه  ّنإ( ف8332الشاملة يف اجلامعات اجلزائرية )

اإلسرتاتيجية منها:
(26) 

  عدد الطلبة؛ تزايد* 

 ؛عدد األساتذةتزايد *

*عدم وجود تشريعات وال قوانني خاصة بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة 

 على اجلامعات؛

حيث مت تبين نظام  د(؛*بداية اإلصالحات احلقيقية م  تطبيق نظام )ل.م.

LMD  والذي ميثل إعادة تنظيم للتعليم واملناهج 2003م  بداية سنة ،

العالي، وجاء هذا اإلصالح استجابة مؤسسات التعليم البيداغوجية وتسيري 

جملموعة من املتغريات كما يلي
(27)

: 

 توفري الكفاءات ملواجهة االحتياجات االقتصادية واالجتماعية؛ -

 احمليط العاملي؛ التكيف م  -

 إعطاء إطار متجانس ملؤسسات التعليم العالي املتعددة؛ -

 توفري خيارات متنوعة حلاملي شهادة البكالوريا حسب كفاءاتهم؛ -

 تعزيز مساهمة املؤسسات اخلاصة يف إدارة التعليم العالي. -

العالي يف اجلزائر، حيث نالحظ التعليم *انتشار أفقي كمي كبري ملؤسسات 

يد يف عدد املؤسسات اجلامعية، باإلضافة إىل إنشاء مدارس حتعضريية تزا

م الشبكة اجلامعية اجلزائرية عضتعتمد شروط صارمة يف التقييم، حيث ت

 ني( مؤسسة للتعليم العالي، موزعة على مثانية وأربع130مئة وأربعة )

( جامعة، إحدى عشر 23 )نيم مخسعض( والية عرب الرتاب الوطين. وت02)

( مدرسة وطنية عليا وإحدى عشر 83ن )يوعشر ا جامعيامركز( 11)

( مدرسة حتعضريية وأرب  18( مدارس عليا لألساتذة وإثنيت عشرة )11)

( ملحقات30( مدارس حتعضريية مدجمة وأرب  )0)
(28)

. كما تشهد اجلامعات 

اجلزائرية تزايد يف عدد الطلبة من سنة ألخرى وفتح ختصصات جديدة.
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عض النتائج االجيابية هلذه اإلصالحات فيما وعلى الرغم من ب

خاصة يف الطور الثالث )دكتوراه( وحتسن املفروضة خيص شروط التكوين 

مراتب بعض اجلامعات
(1)

املستوى العام للجامعات اجلزائرية يبقى  إال أّن 

، 2016يف ذيل الرتتيب، فحسب آخر تقرير لوزارة التعليم العالي لسنة 

جامعة عاملية من   2000فقط من بني أفعضل  سجلت اجلزائر جامعتني

تتمثل يف جامعة جياللي اليابس بسيدي جامعية مؤسسة   25000جمموع 

 بلعباس، وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا .

جامعة من بني  12ا على مستوى املغرب العربي فقد سجلت اجلزائر أّم

 16سجلت اجلزائر  أفعضل جامعة، يف حني على املستوى العربي فقد 83

مؤسسة جامعية، واليت تهيمن عليها  100جامعة من بني أفعضل 

اململكة العربية السعودية. وما يالحظ هو عدم وجود اجلامعات الكربى 

وتسعى اإلصالحات لتصنيف ثالثة على ، اليت صنفت يف املراتب األخرية

مما  ،8383جامعة يف عام  233األقل من اجلامعات اجلزائرية يف أفعضل 

يستدعي إعادة النظر يف االسرتاتيجيات والسياسات للتكيف م  التغريات 

السريعة اليت يشهدها عامل التعليم العالي، حيث جيب أن تكون هناك رؤية 

واضحة تركز على االبتكار البيداغوجي واحلوكمة وتعزيز استخدام 

رتقاء ، وخلق جو تنافسي بني اجلامعات لالواالتصاالتتكنولوجيا اإلعالم 

مبستوى التعليم العالي
(29)

اجلودة الشاملة يف تطبيق ، وهذا من خالل 

 اجلامعة اجلزائرية بالرتكيز على  كل عناصر النظام التعليمي كما يلي:

 :من خالل توفري كل الوسائل الالزمة  جودة البيئة التعليمية

ب للطلبة كل حس الكتساب املهارات التعليمية )األكادميية وامليدانية(

ختصصه، وتبين تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف كل املستويات، 

وإنشاء خمابر ومراكز البحث بتجهيزات متطورة، باإلضافة خللق جو 

 من احلوار بني خمتلف املستويات واملشاركة يف اختاذ القرارات؛ 

 التخصصات الشروط املطلوبة لدخول : من خالل فرض جودة الطالب

والفكرية للطلبة وإجراء تقييمات دورية، حسب القدرات العلمية 
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وخلق جو من التنافس بني الطالب، وخلق روح املبادرة لتشجي  

 األفكار اإلبداعية واإلبتكارية؛

 من خالل إجراء تدريبات مستمرة يف جماالت جودة األساتذة :

احلديثة للتعليم، باإلضافة لعضرورة واستعمال التكنولوجيات ، التخصص

جنبية لالستفادة من الدراسات واألحباث والتجارب تعلم اللغات األ

 الدولية يف جمال إعادة تأهيل التعليم العالي؛

 من خالل اختيار املوظفني األكفاء ذوو جودة الطاقم اإلداري :

اخلربات العالية للعمل اإلداري، ووض  الشخص املناسب يف املكان 

 رة؛املناسب، وتكريس مبادئ الشفافية واحلوكمة يف اإلدا

 :من خالل حتيني الربامج التعليمية  جودة املناهج واملادة العلمية

م  خمتلف املستجدات، وربط العمل األكادميي بالعمل امليداني من 

خالل إبرام اتفاقيات تعاون م  املؤسسات يف احمليط اخلارجي من اجل 

خلق مناخ لتطبيق نتائج البحوث العلمية األكادميية، باإلضافة إىل 

 صصات تتوائم ومتطلبات سوق العمل.فتح خت

8 

على الرغم من التطور الذي تشهده اجلامعات العربية واجلزائرية سواء 

من الناحية اإلدارية والتنظيمية أو األكادميية والبيداغوجية فإنها ال تزال 

بعيدة لتكون يف مصاف اجلامعات العاملية، ما جيعلها جمربة على تبين 

ح هلا بتحقيق التطور املستمر املنشود، من اسرتاتيجيات فعالة تسم

خالل التطبيق العملي والعلمي ملبادئ اإلدارة احلديثة كإدارة اجلودة 

الشاملة يف كل معاهدها وكلياتها ملا هلذا النموذج من نتائج اجيابية فورية 

تنعكس على خمرجات اجلامعة املتمثلة أساسا يف الطلبة الذين يعدون 

 ت.أساس بناء اجملتمعا

 العمل على: لذا على اجلامعات اجلزائرية

   إذا كانت اجلودة هي حتقيق راهنية العصر وإشباع حاجيات اجملتم

التعليم العالي مطالبة بأن تسري عملياتها،  مؤسسات واحمليط، فإّن

احمليطوالكيفية واحتياجات  وفق نسق جدلي يربط اجلوانب الكمية
(30)

 ،
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الشاملة  يق أسلوب إدارة اجلودةولن يتحقق هذا املسعى إال بتطب

باملؤسسات اجلامعية اجلزائرية، ولذلك فإن مرمى جودة التعليم 

عملية مشولي مندمج من دون جتزيء  العالي يتحقق عرب منظور

  اإلصالح إىل مكونات معزولة عن بععضها البعض؛

  ضرورة ربط اجلامعات باحمليط اخلارجي من خالل دراسة احتياجات

 ح التخصصات املالئمة؛سوق العمل وفت

  العمل على حتسني برامج البحث والتطوير بالتعاون م  املؤسسات

 االقتصادية؛

  إدراج العنصر التطبيقي يف الربامج التعليمية إلعطاء فرصة للطلبة

 لربط النظري م  الواق  العملي. 

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
 يرجى االطالع على تقرير: ملزيد من املعلومات حول ترتيب اجلامعات اجلزائرية( 1)

H. Aourag, M. Sellami, Les établissements algériens de formation 
supérieure et de recherche, se maintiennent en bonne place, 
Direction Générale de la Recherche Scientifique et du 
Développement Technologique, Février 2016. 

امحد، التعليم اجلامعي والتحول الدميقراطي، ورقة عمل، مركز األردن اجلديد اخلطيب -1
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مة، القيم ظنمبتغرياتها الفرعية )ثقافة امل هدفت الدراسة إىل حتليل أخالقيات األعمال

وقد مت اختيار عينة من  ،الشخصية، أنظمة املنظمة( ودورها يف حتسني أداء العاملني

 البنوك التجارية اجلزائرية جمتمعا إلجراء الدراسة.

وقد حاولت الدراسة إلقاء العضوء على متغريين ميكن عدهما من التحديات اليت 

إذ  ،عمال وحتسني أداء العاملنيتواجه املنظمات يف الوقت احلاضر، وهما أخالقيات األ

أخالقيات األعمال عنصر النجاح األول يف املنظمات والطريق األمثل لتحقيق  تعّد

حيث حاولت الدراسة اإلجابة  ،حتسني أداء العاملني وبالتالي حتسني أداء املنظمة ككل

 على تساؤالت عدة تكونت منها مشكلة الدراسة وكان السؤال الرئيسي والذي يعترب

مشكلة هذه الدراسة ينص على: "ما هو دور أخالقيات األعمال يف حتسني أداء 

ك التجارية اجلزائرية بشكل العاملني يف منظمات األعمال بشكل عام ولدى البنو

 خاص؟"

القيم الشخصية هي  وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من االستنتاجات كان أبرزها: إّن

الدراسة، مما يعين أن إطار املنظمة األخالقي حمكوم  البعد األكثر تأثريا يف البنوك حمل

وتتناسب أخالقيات األعمال تناسبا طرديا م  حتسني أداء ، بقيم مؤسسيها وعامليها

 العاملني.  

Abstract : 

The study aims to analyze the Business Ethics with their secondary 

Variables (the Organization Culture, the Personal values and the 

Organization’s system) their role in improving the Employees 

Performance. A sample of Employees has been selected from 

Algerian Commercial Banks to do the study. 

The study tried to highlight two variables considered as one of the 

Challenges the Organizations faces currently; the Business Ethics 

and the Improvement of Employees Performance. Indeed, the 

Business Ethics are considered as the first Element of Success in 

the Organizations and the best way to improve the Employees 

performance, and thus the Organization performance. The study 

tried to answer on many questions that led to the problematic of the 

study, and the main question: the problem in the study, is “what is 
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the role of the Business Ethics in improving the Employees 

Performance in works Organizations, generally, and the Algerian 

Commercial Banks particularly?”.  

The study has reached many conclusions, the most important 

among them is that the personal Values are the most influential 

measure in the Banks, subject of the study, which means that the 

Ethical framework of the Organization is ruled by its Founders and 

its Employees. The Business Ethics and the Improvement of the 

Employees performance has a direct proportion relationship. 

 
عبارة متناقعضة، فهناك قد تبدو عبارة عالقة االقتصاد باألخالقيات 

األعمال  األخالقيات شأن روحي يهتم بعامل املثاليات يف حني أّن انطباع أّن

تبيح كل شيء، فبعد أن كانت الكفاءة هي مركز االهتمام الوحيد، والربح 

هو اهلدف األساسي واملسؤولية الوحيدة لألعمال، أصبحت األخالقيات 

د صياغة األهداف والسياسات هي األخرى حتظى باالهتمام، وأصبحت تعا

 بطريقة تربز املسؤولية األخالقية للمنظمات.

املععضلة الفكرية ملنظمات ألخالقيات األعمال يف املنظمات تشري  إّن

إىل أن األخالقيات تكاد تكون القعضية الصعبة واملهمة يف منظمات 

 األعمال اليت ترتبط بأداء العاملني، والذي بدوره يعطي مؤشرا هاما عن

مدى جناح املنظمة، لذلك من العضروري النظر إىل األخالقيات كونها 

مبادئ معيارية وليست نظرية أو أسلوب يعطي وصفا ألحكام معينة، 

االقتصادية املتغريات فعضال عن أن التأثري يف التصرف اإلنساني أصبح أحد 

ل ه ميكن أن تشكّنإ اليت ميكن استغالهلا للتأثري على أداء العاملني. حيث

األخالقيات والقيم أصلني متكاملني لعلم االقتصاد احلديث الذي قد ميلك 

يف املستقبل قدره كبرية يف حل املععضالت االقتصادية اليت يعاني منها 

 العامل املعاصر. 

من خالل كل ما سبق تأتي هذه الدراسة للبحث يف ثنائية 

ل البنوك "أخالقيات األعمال وأداء العاملني" بتسليط العضوء على جما

التجارية اجلزائرية من خالل عينة من البنوك اخلاصة والعامة بطرح 

 اإلشكال التالي:



(000) 

 (01) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ما دور أخالقيات األعمال يف حتسني أداء العاملني لدى منظمات 

األعمال بشكل عام ولدى البنوك التجارية اجلزائرية بشكل 

 خاص؟ 

 ة التالية:على ما سبق تسعى الدراسة إىل اإلجابة على األسئل بناًء

 ما مدى تبين أخالقيات األعمال من قبل املنظمات؟ .1
ما مدى التزام العاملني يف البنوك التجارية اجلزائرية بأخالقيات  .8

 األعمال؟
هل هناك عالقة بني كل من أخالقيات األعمال وأداء العاملني يف  .0

 البنوك التجارية اجلزائرية؟
 الفرضيات:

 مال لدى املنظمات؛يوجد تفاوت يف تبين أخالقيات األع .1
هناك التزام ملحوظ للعاملني يف البنوك التجارية اجلزائرية  .8

 بأخالقيات األعمال؛
توجد عالقة إجيابية بني االلتزام بأخالقيات األعمال وأداء العاملني يف  .0

 البنوك التجارية اجلزائرية.
 أهداف الدراسة:

 التعرف على واق  أخالقيات األعمال يف املنظمات؛ .1
حتليل أخالقيات األعمال ومتغرياتها ومكوناتها والعالقات دراسة و .8

 السببية بني تلك املكونات؛
التطرق إىل العالقة بني أخالقيات األعمال وأداء العاملني يف املنظمة  .0

 وهل أن فقدان األخالق ميكن أن يكون سبب ضمنيا النهيار املنظمات.

 املقاربة املنهجية:

صفية حتليلية تعتمد على دراسة تقوم هذه الدراسة على مقاربة و

احلالة واليت تتوافق م  طبيعة املوضوع، وكذا مقاربة تدبريية تنظيمية 

 تعتمد على مدخل األداء من خالل األخالقيات.

 

 

 



        أ.بودراعو أ.د. بورحومة...          عمال في تحسين أداء العامليندور أخالقيات األ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (111) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 اإلطار النظري للدراسة:  .3
 : (Ethics) واألخـالقيات (Moral)مفهوم األخـالق  .3.3

أنها اخللق، واخللق تشري القراءات اللغوية ملصطلح األخـالق ب ابـدء

واملروءة هو السجية والطب   "للفريوزابادي"كما ورد يف القاموس احمليط 

والديـن أما اخلـلق اصطالحا فهو قوة راسخـة يف اإلدارة تنـزع إىل 

اختيار ما هو خيـر أو اختيار ما هو شر
(1)

واخللق عموما صفـة نفسية ، 

لق فيدعـى السـلوك أو ذاتية ال شيء خارجي، أما املظهر اخلارجي للخ

املعاملة
(2)

وقد عرف العلماء األخالق بتعريفات كثرية ال يتس  اجملـال  

 لذكرها لذلك سنورد البعض منها على سبيل الذكـر وليس احلصر:

األخـالق لديهم هي جمموعة  ّنإإذ : "Robbins and Decenzo" تعريف

سلوك اخلاطئواملبادئ اليت حتدد ما هو السلوك الصحيح والالقواعد 
(3)

كما  

األخـالق رافد فلسفي يتعامل م  ما يعترب صحيح  أّن "Turban" رأى

ها متثل منطلقات يف التمييز بني ما بأّن األخالق "J.Dewey" وخاطئ. وقدم

هو جيد )الفعضيلة( وما هو سيء )الرذيلة( وبالتالي يعكس هذا املفهوم 

الشهرية:  "Dewey"  مقـولةاليت تتجسد يف  Ideal Ethics األخـالق املثالية

)إذا سرق جاري فإنين سارق أيعضا(.
(4)

 

 :(Ethics) مفهوم األخـالقيات أما فيما خيص

وهي مأخوذة  "Ethics"كلمة األخالقيات باللغة اإلجنليزية هي إّن 

يت تعـين "دراسة العادات"لاليونانية وا" Ethos" من كلمة
(5)

تعرف  

د الشخصية حول ما إذا كان السلوك أو األخـالقيات بأنها معتقدات الفر

العمل الذي ميارسه الفـرد أو القرار الذي يتخذه صحيح أم خطأ
وهذا  (6)

ها املعتقدات ّنإيف تعريفه لألخالقيات فقال فيها   Griffinما أشار إليه

الشخصية الفردية واليت تتعلق بالتصرفات الصحيحة واخلاطئة
(7)

 

فهي من وجهة  Gaiden م  ما أشار إليهويتفق هذا التعريف لألخالقيات 

نظره تطبيق الفرد ملا يؤمن به من القيم خالل القيام بسلوك معني يف 

األخالقيات هي املعايري " Rue et Byars" كما وعرفها، موقف معني

واملبادئ اليت حتكم سلوك الفرد أو اجلماعة
(8)

.  
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خـالقيات بني عن هذا اإلطار فقد ربط يف وصف األ "Purtilo" ومل خيرج

قواعد السلوك اخلاصة واملثل العليا اليت يتمسك بها الفرد، إذ رأى أن 

هذه القواعد والسلوك واملثل تتحكم فيها استقامـة الفرد أو عدم 

 استقامته ومدى استجابته اإلدراكية للقيم واملثـل اليت يراها اجملتم . 

  تعريف أخـالقيات األعمال:. 1.3

للمعايري األخـالقية تطبيق  يات األعمال ما هي إاّلأخـالق "Pride" حسب

الفردية يف مواقف األعمال املختلفة
(9)

هذا إذا أردنا أن نعطي تصورا  

حيث يتعضمن هذا التعريف  حمددا وتعريفا بسيطا ألخـالقيات األعمال

مبا لدى الفرد من ترتبط يف جمال األعمال األخـالقية إشارة إىل أن املعايري 

أنه مل يوضـح ما هي تلك املعايري وما هي مصادرها  ، إاّلـالقيةأخمعايري 

  وخصائصها.

البعض يرى بأن أخـالقيات األعمال هي جمموعة من املبادئ أو  غري أّن

األسباب، واليت جيب أن تغطـي تصرف منظمات األعمـال، سواء على 

املستوى الفردي أو اجلماعي
(10)

 هذا التعريف يؤكد على أن أخـالقيات 

مبادئ أو أسس حتكم سلوك أو تصرف املنظمات واليت  األعمـال ما هي إاّل

جيب عليها مراعاتها عندما تتخذ القرارات أو التصرفات وهي متارس 

ألخـالقيات األعمال بأنها جمموعة " Fleix" ويف نفس املفهوم أشـار، عملها

ت من املبادئ مدونة أو غري مدونة تأمر وتنهي عن سلوكيات معينة حت

ظروف معينة وهي انعكاس للقيم اليت يتخذها الفرد كمعايري حتكم 

سلوكياته
(11)

 

العمـل متثل مبادئ مهمة أخـالقيات بأن " Schermerhorn" فيما يرى

يد أو السلوك الصحيح اجلللسلوك املرتبط مبعايري السلوك اجليد أو غري 

والسلوك اخلطأ يف تصرفات األفـراد واجلماعة داخل املنظمـة
(12)

 حبيث 

تكون جمموعـة من املبادئ اليت تهيمن على السلوك اإلداري وتتعلق مبا هو 

يشري فيه  "Van Vilok" هناك تعريف مقدم من صحيح أو خطأ. كما أّن

إىل أن أخـالقيات األعمال هي الدراسة والتحليل املنهجي للعمليات اليت 

قرار خيارا يتم من خالهلا تطوير القرار اإلداري حبيث يصبح هذا ال
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أخـالقيا آخذا يف االعتبار ما هو صحيح وجيد للفـرد وللمجموعة 

وللمنظمة
(13)

حيث نالحظ من خـالل هذا التعـريف أنه حاول إعطاء  

 بعدا علميا للموضوع.

 مفهـوم أداء العاملني:. 1.3

ارتبط مفهـوم األداء لدى الكثري من الباحثني باملورد البشري  

مال بقيـة املوارد األخرى، ويرج  سبب االجتاه حنو ، حيث مت إه)العاملني(

الرتكيز على املورد البشري إىل أن اإلنتاج اإلمجالي للمنظمة ينتـج عن 

التوفيق بني العديـد من العوامل كرأس املال، املعرفة...، أما األداء 

فينحدر مباشرة من عنصر العمل.
(14)

وكلمة أداء تطلـق على عدة  

 إىل التزام املوظف بواجبات وظيفته واملهام املسنـدة عبارات منها ما يشري

إليه من خالل قيامه باملهام املتعلقة بوظيفته وحتمله لألعباء 

والتزامه بأخالقيات وسلوكيات املنظمة اليت يعمل واملسؤوليات الوظيفية 

بها. ويف هذا السياق فقد عرف أداء العاملني على أنه: "تنفيذ العامل 

، أي النتائج اليت حيققها العامل يف املنظمة". املنظمةتكلفه بها ألعماله اليت 

وقد عرف أيعضا على أنه:" املستـوى الذي حيققه الفرد العامل عند قيامه 

بعملـه وكمية وجودة العمـل املقـدم من طرفه".
(15)

 

عمل وما يعضيفونه، خمرجات من العمال ما يقدمه العاملني كما يقصد بأداء 

باآلخرين وانعضباطهم والتزامهم باألنظمة والتعليمات  ونوعية عالقتهم

ويتم قياس هذا املتغري من خالل األبعاد التالية
(16)

 

: وتشمل الدقة، اإلتقان، التمكن الفين، القدرة على جـودة العمل -

 تنظيم وتنفيذ العمل...؛
: وتشمل حجم العمل املنجز يف الظروف العادية كميـة العمل -

 وسرعة اإلجناز؛
: املهارات املهنية، املعرفة فـة وااللتزام مبتطلبات الوظيفـةاملعر -

بالـدوام، اجناز العمـل يف مواعيده، االلتزام الفنية، اجلدية يف العمل، 

القدرة على حتمل املسؤولية... أما من الناحية السلوكية التنظيمية فإن 

ك الدور األداء هو األثر الصـايف جلهود الفرد اليت تبـدأ بالقدرات وإدرا
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واملهـام،
(17)

معـنى هذا أن األداء يف موقف معني ميكـن النظر إليه على  

أنه الناتج للعالقة املتداخلة بني كـل من اجلهـد، القدرات، إدراك الدور. 

وجيب اإلشارة إىل أنه غالبا ما حيدث لبس وتداخـل بني األداء واجلهد، م  أن 

 الطاقة املبـذولة، أما األداء هناك فرق كبري بينهما، إذ يشري اجلهـد إىل

 فيقاس على أساس النتائج اليت حققها الفرد.
يتعضـح مما سبـق تعدد تعريفات األداء، فمنهم من يـرى أنه سلوك، ومنهم 

من يرى أنه حصيلـة جهـد، ومنهم من يـرى أنه إجناز عمـل، إذن األداء 

عبارة عن
(18)

 

 جهـد يهدف إىل حتويل املدخالت إىل خمرجات؛ -
 جهـد يسعـى إىل حتقيق أهداف الوظيفة؛ -
 سلـوك يهدف إىل حتقيق نتيجة؛ -
سلـوك وظيفـي هادف يظهر نتيجة تفاعل وتوافق بني القوى  -

 الداخلية للفرد والقوى اخلارجية احمليطة به؛
 استجابة تتكون من أفعال وردود أفعـال. -

 العالقـة بني قيم الفرد واألخالق وتأثريها على األداء. 4.3

اك عالقة وثيقة بني قيم العاملني واألخالق ارتأينا أن ننطلق يف هن 

البداية من عالقة القيم باألداء وبالتالي الوصول إىل عالقة األخالق باألداء 

حيث تؤّدي منهجية القيادة اإلدارية وأسلوبها يف التفاعل م  املوظفني 

ؤسسة نتيجًة دورًا مركزيًا يف رسم مالمح النظام األخالقي السائد يف امل

لالرتباط بني األخالقيات والسلـوك، فإّن ذلك حيّتم وجود عالقة تربط بني 

األخالقيات والقيم؛ على اعتبار أن القيم تعّبر عن جمموعة قواعد ومعايري 

للسلوك متّكن الفـرد واملنظمة من التمييز بني الصواب واخلطأ، وبني ما 

ما هو كائن فعاًل وما  هو مرغوب فيه وما هو غري مرغوب فيه، وبني

ينبغـي أن يكون عليه احلال.
(19)

  

األخالقية القيم  حيث يربط "ماكس شيلر" بني األخالق والقيم، ويرى أّن

مرتبطة بسلم القيم، فريى أن األخالق هي تطبيق للقيم على الطبيعة 

سلوكه املرتتب عليها يعرب عن أخالق مميزة  فمن كانت قيمه عالية فإّن
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ك صحيح. كما وأن "اخلعضرا" أكد على وجود عالقة والعكس كذل

وطيدة بني القيم اليت حيملها األفراد العاملون يف املنظمة وأخالقيات 

األعمال إذ أن غالبية منظمات األعمال ترغب يف أن يتوفر لدى العاملني 

فيها حد أعلى من القيم املتعلقة بأخالقيات األعمال بغية حتقيق جودة 

عضل يف األداء.عالية ونوعية أف
(20)

 

، التنظيميةوتتمثل قيم املنظمة يف الفكر الغربي فيما يسمى بالثقافة 

وهو مفهوم مل جيد طريقه يف الدراسات التنظيمية بصورة واضحة ومميزة 

إال يف نهاية السبعينات من القرن املاضي، وعلى رأس الباحثني الذين 

ثقافة التنظيمية تناولوا هذا املفهوم "جامست" الذي تتب  موضوع ال

واليت هي تعرب عن قيم األفراد ذوي النفوذ داخل املنظمات واليت تؤثر 

بدورها يف اجلوانب امللموسة من املنظمة ويف سلوك العاملني، كما حتدد 

األسلوب الذي ينتهجه هؤالء العاملني يف قراراتهم وإداراتهم ملرؤوسيهم 

سلبا أو إجيابا على أداء وتؤثر خمرجات الثقافة التنظيمية  ومنظماتهم.

العاملني، السيما أن خصائصها تتسم باالستمرارية النسبية وتؤثر يف 

سلوك العاملني ومتاسك البناء االجتماعي للمنظمة، الذي يؤدي إىل حتقيق 

 أهداف املنظمة بكفاءة وفعاليـة.
بعد هذا التوضيح املبسط لألخالقيات وعالقتها بالسلوك والقيم، نعتقـد 

لسبيل أصبح ممهدًا للدخول يف صلب املوضوع املتمثل يف العالقة بني بأن ا

بدون شك أن للقيم دور بارز يف قيم الفرد واألخالق وتأثرياها على األداء. 

تشكيل وجتسيد ثقافة املنظمة، كما أن هلذه القيم تأثريًا ملموسًا على 

هم أو أداء العاملني سواء كانت هذه القيم من موروثات األفراد أنفس

قيم املنظمة تؤثر تأثريًا كبريًا  شك فيه أيعضًا أّن منظماتهم، ولكن مما ال

على خمرجات األعمال اليت يقـوم بها العاملون داخل املنظمة مبا يؤثر سلبًا 

 أو إجيابًا على قيمهم الذاتية.

قائمة القيم اإلدارية تستعمل بوجه  وقد أوضح "مندل وجوردان" بأّن

مق بني املدير وموظفيه فيما يتعلق باألساس املنطقي عام كأداة فهم أع

للعمل وفق أسلوب معني، وميكن استخدام قائمة القيم اإلدارية كأداة 
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حلل املشكالت حيث متكن املديرين واملوظفني على الرتكيز على أوجه 

االختالف والتشابه يف قيمهم، فتمكن املدير من تغيري أسلوبه اإلداري مبا 

املوظفني وذلك لتحسني أدائهم يتالءم م  قيم
(21)

 

أداء العامل يكون منسجمًا ومتسقًا م  قيمـه، فعلى سبيل املثال فإن  إّن

العاملني الذين حيملون قيم االستقاللية يف العمل سيعملون على حنو حيقق 

تلك االستقاللية، وإذا عجز العاملون عن حتقيق احلافز املادي ذي القيمة 

نوعية األداء سوف تنخفض، وحني  لعمل، فإّنلديهم وذلك من خالل ا

تكون قيم املوظف شبيهه بقيم املوظفني اآلخرين يف نفس جممـوعة 

العمل فإن ذلك يدفعه للتفاعل معهم يف عدة طرق إجيابية، وبالتالي سوف 

يرتف  ويتحسن أداؤه لعمله، ويف املقابل فإن املوظف الذي يرى أنه على 

يتصرف بنحـو خمتلف ودائمًا يؤدي هذا  خالف يف القيم م  جممـوعته

الشعور باالختالف إىل الصراع، وحني يق  الصراع يقـل االجنذاب حنو 

 اجملموعة 

ويتوقف، وبالتالي يتدنى ويسوء األداء. ويوضـح مشيدت وبوزنر بأن على 

املنظمات أن توضح قيمها للعاملني فيها وخاصـة العاملني يف املستـوى 

مل اليومي الذي يؤدى وذكر بأن املشاكل املرتبطة التنفيذي، حيث الع

بتدني اإلنتاجية هي نتيجة لعضعف االتصاالت من توضيح قيم املنظمة 

والعمال الذين يقـومون بأداء األعمال التنفيذية.واملوظفني بني اإلدارة 
(22)

  
للقيم على األداء  امباشر اهناك تأثري من خالل كل ما سبق جند أّن

م ذلك وجود تأثر من األخالق على األداء مبا أن القيم كما وبالتالي يستلز

 تناولناها سابقا جزءا من األخالق.

 اإلطار التطبيقي: .1
لقد وق  اختيارنا كحالة إلثبات أو نفي فرضيات الدراسة على 

 بنك اجلزائر اخلارجيعينة من البنوك التجارية اجلزائرية واليت هي: 

(B.E.A) ،لريفيةبنك الفالحة والتنمية ا (B.A.D.R) ، بنك التنميـة

 SOCIETE GENERALE) جينريال اجلزائرسوسييت بنك ، (B.D.L) احملليـة

ALGERIE) ، بي أن بي باريبابنك (BNP PARIBAS) بنك اجلزائر ،
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 وذلك لعدة أسباب منها أّن (ABC Bank) املؤسسة العربية املصرفية

أعماهلا وهذا االهتمام  البنوك جيب أن تهتم وبشكل كبري باألخالقيات يف

 يـؤدي سيؤدي بال شك إىل حتقيق األداء املتميـز هلا.

 جمتمـع وعينـة الدراسة: .3.1

اشتمل جمتمـ  البحث على جمموعة من جمتمـع الدراسة:  .أ

البنوك العامة واخلاصة، حيث قمنا بأخذ عينة ميسـرة من جمتم  البحث 

 وء ما تيسر لنا.  قوامها ثالثة بنـوك عامة وبنكني خاصني وذلك يف ضـ

نذكر أن االستمارة وجهت إىل عينة متكونة عينـة الدراسـة:  .ب

فردا مت اختيارهم عشوائيا من جممـوع عاملي الوكاالت البنكية  70 من

، عامـل 100الستـة حمـل الدراسة. حيث قدر جممـوع جمتم  الدراسة بـ 

سبـة جتعلنا وهي ن %21.70 ومتثل نسبـة أفراد العينة إىل جمتم  الدراسة

 ن العينـة تعترب ممثلـة للمجتم  املعين بشكـل كبري. إنقـول 
 حيث مت اختيار حجم العينـة وفق النسب التاليـة:  

 بالنسبة لبنك B.E.A فردا وهي متثل 03 من % 00 أخذت منه نسبة 

 .فردا 10
 بالنسبة لبنك B.A.D.R فردا وهي  03 من %23 أخذت منه نسبة

 .فردا 12 متثل
 نسبة لبنكبال  B.D.Lفردا وهي  82 من % 02.71 أخذت منه نسبة

 .فردا 13 متثل
 بالنسبة لبنك SOCIETE GENERALE ALGERIE أخذت منه نسبة 

 .فردا 10 فردا وهي متثل 82 من 28%
 بالنسبة لبنك BNP PARIBAS 10 من %72.007 أخذت منه نسبة 

 .فردا 12 فردا وهي متثل
 بالنسبة لبنك  ABC Bankفردا  11 من %10.10 نه نسبةأخذت م

 .افرد 37 وهي متثل
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 توزي  االستبيانات على جممـوعة البنوك: (31) جدول رقم
جعةاالستبيانات املسرت االستبيانات املوزعة البنك  

B.E.A 10 11 

B.A.D.R 12 13 

B.D.L 13 0 

SOCIETE GENERALE 

ALGERIE 
10 18 

BNP PARIBAS 12 0 

ABC Bank 7 7 

عن حماور األسئلة املوجودة يف االستمارة فقد قسمت إىل ثالث ا أّم

حماور، احملور األول حول اجلوانب األخالقية لدى البنوك، والثاني حول 

توجه العامل حنو أخالقيات األعمال، وأخريا عالقة أخالقيات األعمال يف 

 البنوك بأداء العاملني.

عة البنوك مت تطبيق هذه الدراسة على جمموحدود الدراسة:  .ج

التجارية العامة واخلاصة يف كل من واليات: املسيلة، برج 

 بوعريريج، سطيف.
 حتليل وتفسري استجابات أفراد عينة الدراسة .1.1

يتم يف هذا املطلب عرض نتائـج التحليل اإلحصائي الذي مت بغرض 

 خالل من معرفة مدى استجابات أفراد عينـة جمتم  الدراسة، وذلك

 الدراسة. حماور من حمور لكـل وهذا يةاإلحصائ املعامالت

أوال: حتليل وتفسري استجابات أفراد عينة الدراسة حول اجلوانب 

 األخالقية لدى البنوك

الدراسة )العاملني لدى البنوك(  أفراد واستجابات آراء اجلزء هذا يتناول

 استخدام مت ذلك حتقيـق سبيل ويف اجلوانب األخالقية لدى البنوك، حنو

 واالحنراف املعياري، وذلك احلسابي واملتوسط املئويـة والنسب اتالتكرار

 حمور. كل العبارات من عبارة كل حنو الدراسة أفراد آراء على للتعرف

 

 



        أ.بودراعو أ.د. بورحومة...          عمال في تحسين أداء العامليندور أخالقيات األ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (116) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ألولنتائج حتليل عبارات احملور ا: (38) جدول رقم

بارة
 الع

رقم
 

رار
لتك

ا
 

 درجة الموافقة

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي   ر

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

يب
لترت

ا
نس 

ال
 %بة 

أتفق 
 تماما

ال  محايد أتفق
 أتفق

ال 
أتفق 
 تماما

02 
 02 02 04 17 28 ت

1.7358 1.02189 1 
% 52.83 32.07 07.54 03.77 03.77 

07 
 01 01 05 20 26 ت

1.6981 .867918 2 
% 49.05 37.73 09.43 01.88 01.88 

08 
 2 5 10 16 20 ت

2.1132 1.13782 2 
% 37,74 30,19 18,87 9,43 3,77 

09 
 7 5 11 20 10 ت

2.6038 1.27611 21 
% 18,87 37,74 20,75 9,43 13,21 

10 
 6 16 11 11 9 ت

2.9811 1.29333 21 
% 16,98 20,75 20,75 30,19 11,32 

11 
 10 6 9 14 14 ت

2.6981 1.46215 21 
% 26,42 26,42 16,98 11,32 18,87 

12 
 20 21 5 5 2 ت

3.9811 1.10051 29 
% 3,77 9,43 9,43 39,62 37,74 

13 
 7 10 12 14 10 ت

2.8113 1.31641 22 
% 18,87 26,42 22,64 18,87 13,21 

14 
 5 5 5 20 18 ت

2.2264 1.28065 0 
% 13 19.9 7.3 7.3 7.3 

15 
 1 5 9 25 13 ت

2.1698 .975398 9 
% 24,53 47,17 13.2 9,43 1,89 



(110) 

 (01) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

16 
 21 2 21 20 7 ت

2.7925 1.39171 23 
% 29 13 13.7 2.7 11.1 

17 
 4 7 1 21 20 ت

2.1321 1.27155 1 
% 37,74 39,62 1,89 13,21 7,55 

18 
 2 4 11 27 9 ت

2.3019 .972418 28 
% 16,98 50,94 20,75 7,55 3,77 

19 
 2 2 6 33 10 ت

2.1132 .891428 3 
% 18,87 62,26 11,32 3,77 3,77 

20 
 8 2 5 26 12 ت

2.3962 1.30590 22 
% 22,64 49,06 9,43 3,77 15,09 

21 
 1 1 5 20 26 ت

1.6981 .867918 1 
% 49,06 37,74 9,43 1,89 1,89 

22 
 2 4 9 28 10 ت

2.2453 .978738 7 
% 18,87 52,83 16,98 7,55 3,77 

ور 
الح

ني
الثا

 
 محور لعبارات الكلي واالنحراف ليالك المتوسط

 الجوانب األخالقية لدى البنوك
2.3940 .525838  

 أفراد عينة الدراسة.إجابات اعتمادا على  SPSS املصدر: خمرجات من برنامج

أن اجلوانب األخالقية لدى  (38) يتعضح من بيانات اجلدول رقم

هذا من عاملي البنوك تتصف باالتفاق من حيث واقعها لدى البنوك و

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث قدر املتوسط احلسابي املرجح 

وهو متوسط يق  ضمن الفئة الثانية من مقياس  8.0003 :بـ رللمحو

إجابات أفراد  وجاءتق، ـرت واليت تشري إىل اخليار موافـدرجات ليك

 3.2822 ـة، حيث قدر االحنراف املعياري بـوغري مشتت الدراسة ممركزة

 .اإلجاباتر إىل متركز ـي يشيوالذ

ثانيا: حتليل وتفسري استجابات أفراد عينة الدراسة حول توجه 

 العامل حنو أخالقيات األعمال



        أ.بودراعو أ.د. بورحومة...          عمال في تحسين أداء العامليندور أخالقيات األ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (101) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 انينتائج حتليل عبارات احملور الث: (30) جدول رقم

بارة
 الع

رقم
 

رار
لتك

ا
 

 درجة الموافقة

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

يب
ترت

ال
 

بة 
نس

ال
% 

أتفق 
 محايد أتفق ماتما

ال 
 أتفق

ال 
أتفق 
 تماما

23 
 0 0 1 20 32 ت

1.4151 8.53472 2 
% 60,38 37,74 1,89 0,00 0,00% 

22 
 0 1 3 23 26 ت

1.6038 8.68891 2 
% 49,06 43,40 5,66 1,89 0,00% 

22 
 15 17 16 5 0 ت

3.7925 8.96792 21 
% 0,00 9,43 30,19 32,08 28,30 

22 
 13 12 12 10 6 ت

3.3019 1.33855 22 
% 11,32 18,87 22,64 22,64 24,53 

22 
 0 0 3 28 22 ت

1.6415 8.59142 1 
% 41,51 52,83 5,66 0,00 0,00 

20 
 1 2 5 21 24 ت

1.7736 8.91234 0 
% 45,28 39,62 9,43 3,77 1,89 

22 
 22 26 1 4 0 ت

4.2453 8.82987 21 
% 0,00 7,55 1,89 49,06 41,51 

30 
 0 0 3 22 28 ت

1.5283 8.60776 1 
% 52,83 41,51 5,66 0,00 0,00 

31 
 0 3 3 31 16 ت

1.8679 8.76051 7 
% 30,19 58,49 5,66 5,66 0,00 

32 
 4 0 4 23 22 ت

1.8868 1.08593 28 
% 41,51 43,40 7,55 0,00 7,55 

33 
 1 1 5 23 23 ت

1.7547 8.85273 9 
% 43,40 43,40 9,43 1,89 1,89 

32 
 0 2 2 21 28 ت

1.5849 8.74509 3 
% 52,83 39,62 3,77 3,77 0,00 

35 
 0 1 0 22 30 ت

1.4717 8.60776 1 
% 56,60 41,51 0,00 1,89 0,00 



(100) 

 (01) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

المحور 
 الثالث

توجه العامل  لعبارات الكلي واالنحراف الكلي المتوسط
 ات األعمالنحو أخالقي

 
1.2319 

 
8.0112  

 عينة الدراسة.إجابات أفراد اعتمادا على  SPSS املصدر: خمرجات من برنامج

 ،(03) رقم اجلدول يف واملدونة عليها املتحصل النتائج على بناء

يتعضح لنا أن توجه العامل حنو أخالقيات األعمال تتصف باالتفاق من 

ة الدراسة، ـنظر أفراد عين ةـوك وهذا من وجهـحيث واقعها لدى البن

وهو متوسط  (8.1007) :بـ رحيث قدر املتوسط احلسابي املرجح للمحو

  ضمن الفئة الثانية من مقياس درجات ليكـرت واليت تشري إىل ـيق

اخليار "أتفق"، وجاءت إجابات أفراد الدراسة ممركزة وغري مشتتة، حيث 

 إىل متركز اإلجابات. والذي يشري (3.2082) قدر االحنراف املعياري بـ

ثالثا: حتليل وتفسري استجابات أفراد عينة الدراسة حول عالقة 

 أخالقيات األعمال يف البنوك بأداء العاملني
 الثالثنتائج حتليل عبارات احملور : (04) جدول رقم

بارة
 الع

رقم
 

رار
لتك

ا
 

 درجة الموافقة

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

يب
ترت

ال
 

بة 
نس

ال
% 

أتفق 
ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق تماما

 تماما

32 
 1 1 11 20 20 ت

1.9245 8.91671 1 
% 37,74 37,74 20,75 1,89 1,89 

32 
 2 3 3 27 18 ت

1.9434 8.98869 9 
% 33,96 50,94 5,66 5,66 3,77 

30 
 0 0 1 24 28 ت

1.4906 8.54146 1 
% 52,83 45,28 1,89 0,00 0,00 

32 
 0 1 4 7 41 ت

1.3396 8.70557 2 
% 77,36 13,21 7,55 1,89 0,00 

20 
 1 3 3 20 26 ت

1.7358 8.94362 3 
% 49,06 37,74 5,66 5,66 1,89 

21 
 1 8.84632 1.5094 2 0 0 19 32 ت



        أ.بودراعو أ.د. بورحومة...          عمال في تحسين أداء العامليندور أخالقيات األ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (101) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

% 60,38 35,85 0,00 0,00 3,77 

22 
 0 3 4 27 19 ت

1.8302 8.80230 2 
% 35,85 50,94 7,55 5,66 0,00 

23 
 3 3 7 26 14 ت

2.1509 1.06331 0 
% 26,42 49,06 13,21 5,66 5,66 

22 
 6 7 13 13 14 ت

2.5849 1.32192 28 
% 26,42 24,53 24,53 13,21 11,32 

22 
 3 7 11 23 9 ت

2.4717 1.10251 7 
% 16,98 43,40 20,75 13,21 5,66 

22 
 9 13 8 12 11 ت

2.9434 1.41985 21 
% 20,75 22,64 15,09 24,53 16,98 

22 
 14 9 8 12 10 ت

3.0943 1.49697 21 
% 18,87 22,64 15,09 16,98 26,42 

20 
 10 6 4 22 11 ت

2.6604 1.42698 22 
% 18.92 32.22 9.23 22.11 20.09 

المحور 
 الرابع

ة أخالقيات عالق لعبارات الكلي واالنحراف الكلي المتوسط
 األعمال في البنوك بأداء العاملين

1.2113 8.1373  

 اعتمادا على إجابات أفراد عينة الدراسة. SPSSاملصدر: خمرجات من برنامج 

 األعماليتعضح لنا أن عالقة أخالقيات  (04) من خالل اجلدول رقم

دى البنوك وهذا ل من حيث واقعه باإلجياببأداء العاملني يف البنوك تتصف 

 حيث بلغ متوسط درجة املوافقـةة نظر أفراد عينة الدراسة، ـمن وجه

وهو متوسط يق  ضمن الفئة الثانية من مقياس درجات  (8.1010)بـ 

ليكـرت واليت تشري إىل اخليار "أتفق" وجاءت إجابات أفراد الدراسة ممركزة 

 والذي يشري إىل( 3.0000) :وغري مشتتة، حيث قدر االحنراف املعياري بـ

 متركز قـوي لإلجابات.

 نتائـج الدراسة .1

 وباستعمال ،البنـوك التجارية اجلزائريةعينة  يف امليدانية الدراسة خالل من
 التالية: النتائج إىل مت التوصل واملقابلـة واالستبيان، املالحظة أدوات



(100) 

 (01) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

سياسات اجلزائرية وخاصة العامـة منها إىل التجارية وك البن تفتقد -

 ؛برتسيخ وإرساء مبادئ أخالقيات األعمال يجية تهتموإسرتات أخالقية،
مفهوم أخالقيات األعمال جديد بالنسبة ألغلبية العاملني يف  إّن -

البنوك التجارية اجلزائرية وبالتحديد العامة منها، بالرغم من وجوده 

ضمن وثائق خاصة يف البنوك تدعى باملدونات األخالقية للبنك، على 

خالقيات األعمال معروف ومتداول بكثرة لدى عكس ذلك جند أن مفهوم أ

 ؛البنوك اخلاصة
اجلزائرية يف استغالل واستخدام التجارية لدى البنوك  كبري نقص -

املدونات األخالقية والعمل بها، بالرغم من توفرها يف أغلب البنوك حمل 

 ؛الدراسة
غياب اهلدف األخالقي لدى البنوك التجارية اجلزائرية مقارنة م   -

  ؛ظيم الربحهدف تع
 لدى ولد مما العاملني أداء تقييم بعملية االهتمام الكايف غياب -

 ؛مباليسلوك ال  غالبيتهم
 توعية العاملني حول البنوك التجارية اجلزائرية يف إدارة دور غياب -

 ؛العاملني أداء أهمية أخالقيات األعمال، وكذا عدم اهتمامها بتحسني
تساهم يف ردع أساليب فعالة  البنوك التجارية اجلزائرية تستخدم -

 ؛أخالقية فيهاالالالسلوكيات 
 بعينة البنوك حمل الدراسة، أجريناها اليت امليدانية الدراسة خالل من -
وخاصة اجتاه عماهلا  البنوك التجارية اخلاصة ملتزمة أخالقيا أن تبني

وموظفيها وكذا حنو عمالئها وحتى اجملتم ، مما جعلها تكسب العديد من 

 ؛ا منها والء العمالءاملزاي
اجلانب األخالقي لألعمال ليس فقط صورة إليعضاح ما هو  إّن -

صحيح أو خاطئ من الناحية األخالقية كما يعرف يف التقيد الفلسفي، 

ولكنه وسيلة للتسيري اجليد للبنك بصفة خاصة وللمنظمة بصفة 

 ؛عامة



        أ.بودراعو أ.د. بورحومة...          عمال في تحسين أداء العامليندور أخالقيات األ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (101) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

إن توفر سلوك األخالقيات يف العاملني، يوطد جسور الثقة بني  -

 البنوك والعمال وخمتلف أصحاب املصاحل وخاصة العمالء.
لعـل أبـرز النتائج اليت أشـرها اجلانب التطبيقي أن هناك عالقـة  

بني متغريات أداء العامـل الـذي مت اعتماده كمتغري تابـ  ومتغريات 

ونتائج الدراسة  ،أخالقيات األعمال اليت مت اعتمادها كمتغريات مستقلـة

صحة الفرضيات بأن أخالقيات األعمال تساهم ولو  جاءت لتؤكـد

 بشكـل ضمين يف حتسني أداء العاملني.

 تلعبه الذي الدور الدراسة مبعاجلة مدى هذه خالل من قمنا ولقد
 البنوك التجارية اجلزائرية، يف أداء العاملني حتسني أخالقيات األعمال يف

اجلانب  إسقاط أجل نم قمنا بها اليت امليدانية الدراسة حمل كانت اليت

 على اإلجابة هو ذلك من الغرض وكان التطبيقي، على اجلانب النظري
 على حبثنا، بطريقة جتعلنا نتعرف إشكالية يف املطروحة األسئلة

 العاملني، أداء حتسني ومدى الدور الذي تلعبه يف أخالقيات األعمال
والتطبيقي.  ريالنظ اجلانبني يف ختـدم املوضوع على اجلوانب اليت مركزين

وأشارت الدراسة إىل أنه على الرغم من بروز العديد من األدبيات 

والتطورات يف جمال االهتمام بأخالقيات األعمال، إال أن تطبيقات أخالقيات 

 األعمال يف املنظمات مازال حمدوًدا. 

 :حول اجلوانب األخالقية لدى البنوك األولبالنسبة للمحور 

رية وامليدانية للموضوع وحتليلنا إلجابات من خـالل الدراسة النظ

العاملني يف البنوك حمـل الدراسـة، ونتيجـة التحليل اإلحصائي ألسئلـة 

الدراسة يف احملـور الثاني؛ توصلنا إىل أن اجتاهات عينة الدراسة حنو تساؤالت 

هذا احملور كانت اجيابية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك قدر من 

خالقيات األعمال لدى البنوك وهو ما أوضحته النتائج املتحصل بأااللتزام 

عليها، وكذا توصلنا إىل أن هناك تفاوت يف تبين مفهـوم أخالقيات األعمال 

لدى عينـة البنوك حمـل الدراسة، حيث مفهوم أخالقيات األعمال متداول 

أو أكثر تـداول لدى أغلب عاملي البنوك اخلاصة، على عكس البنوك 

 ة حيث يفتقر هذا املفهـوم لالهتمام الكايف.  العام
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هناك "انطالقا من هذه النتائج مت ثبوت صحة الفرضية األوىل 

 "تفاوت يف تبين أخالقيات األعمال لـدى املنظمات

 :حول توجه العامل حنو أخالقيات األعمال نيالثاللمحور بالنسبة 
الشخصية الفرد أخالقيات العامـل أو  أهمية إىل الدارسة نتائج أشارت

يف زيادة توجه املنظمة  ملحوظ أثر من هلا على أخالقيات املنظمة، مما

الدراسة توفر صفات أخالقية يتميز  حنـو ترسيخ األخالقيات، حيث بينت

بها عاملي البنوك من أمانة وصدق وانعضباط ونزاهة...، وهذا األمر 

راد العاملني لدى راج  إىل املستـوى العلمي والثقايف الذي يتميز به األف

 البنك مبختلف مستوياتهم اإلدارية.

هناك "انطالقا من هذه النتائج مت ثبوت صحة الفرضية الثانية 

يف البنوك التجارية اجلزائرية بأخالقيات للعاملني التـزام ملحوظ 

 "األعمال

حول عالقة أخالقيات األعمال يف البنوك  ثالثبالنسبة للمحور ال

 :بأداء العاملني
، توصلنا والتطبيقيةمعاجلتنا ملختلف جوانب املوضوع النظرية منها  بعد

إىل أن أخالقيات األعمال تساهم يف حتسني أداء العاملني وحتصني الكفاءات 

الفنية من االحنرافات السلوكية، كما أن أخالقيات األعمال تعمل على مد 

إليه نتائج جسور الثقة بني املؤدي للخدمة واملتلقي هلا، وهذا ما توصلت 

الدراسة اليت قمنا بها حيث تعمل القوانني واملدونات األخالقية على 

يف املنظمة العاملني سهولة إجناز العمـل يف البنوك وبالتالي على حتسني أداء 

وعلى مجي  األصعدة، وبالتالي حتسني أداء املنظمة ككل، وهذا ما تعرب 

 مادية." مناف  حتقق أي تدف  أن ميكن األخالق عليه العبارة التاليـة: "أن

هناك "انطالقا من هذه النتائج مت ثبوت صحة الفرضية الثالثة 

عـالقة إجيابية بني االلتزام بأخالقيات األعمال وأداء العاملني يف 

 ."البنــوك

 :التوصيـاتاالقرتاحات و

على ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة احلالية، ميكن 

والتوصيات اليت تسهم يف ترسيخ وإرساء أخالقيات املقرتحات عض تقديم ب



        أ.بودراعو أ.د. بورحومة...          عمال في تحسين أداء العامليندور أخالقيات األ 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (106) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

األعمال يف البنوك وذلك لرف  كفاءة العاملني فيها وحتسني أدائهم، وذلك 

 على النحو التالي:

األوساط رف  مستوى الوعي بأهمية أخالقيات األعمال: جعل  .1

 التجارية والبنوك تدرك فوائد االلتزام باملعايري األخالقية. 
لواجباتهم أثناء ممارستهم به اإلداريني التقيد يلزم ميثاق أخالقي تطوير  .8

 على اختالف مستوياتهم الوظيفية وهو ما يساعد يف حتسني األداء. 
 وض  القوانني واملدونات اخلاصة بقواعد أخالقيات األعمال. .0
توعية العاملني بأبعاد املسؤولية االجتماعية واألخالقية وأثرهما  .0

 األداء.على حتسن 
ضرورة وض  برامج فعالة للحد من الفساد اإلداري ألن ذلك من  .2

 شائنة أن حيفز العاملني على االلتزام بأخالقيات العمل.

إلزام املنظمات على اختالف أنواعها بوض  أسس ومعايري  .1

 أخالقية.
 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
، دار احلامد شوقي ناجي جواد، املرج  املتكامل يف إدارة األعمال، الطبعة األوىل (1)

 .211، ص 2010عمان، األردن،  ،للنشر والتوزي 

 .134نفس املرج ، ص (2)

(3) Robbins Stephen & Coulter Mary, Management, 7th  edition,  
Prentice-Hall, New Jersey, U.S.A, 1999, P153. 

زكريا الدوري، إدارة األعمال الدولية منظور سلوكي  أمحد علي صاحل، (4)

 .311ص، 1887 عمان، األردن، سرتاتيجي، دار اليازوري العلمية،وا

سعد عبد الستار مهدي املهداوي، اجلوانب األخالقية واملهنية يف تكنولوجيا  (5)

 .22ص ،1887، عمان، األردن، مؤسسة الوراق للنشر، 82طاملعلومات، 

(6) Barry Norman, Ethics, West Lafayette, IN: Purdue University 
Press, 1999. 

 زكريا الدوري وآخرون، مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها يف القرن احلادي (7)

 .101، ص1828عمان، األردن،  ،والعشرين، دار اليازوري العلمية

أسار فخري عبد اللطيف، أثر األخالقيات الوظيفية يف تقليل فرص الفساد  (8)

 .1، ص1881 ،17نسانية، العدداإلداري يف الوظائف احلكومية، جملة العلوم اإل
(9) Pride wiliam & al, Business, 8th edition, Houghton Mifflinn 

Co, Boston,USA, 2005, P37. 
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شاو، أخالقيات منظمات األعمال، دار الفجر للنشر والتوزي ، القاهرة، هـوليام  (10)

 .9، ص1882مصر، 
(11) Fleix Nigro & al, Modem public Administration, 6th  Edition, 

Harper and Row Publishers, 1984, p18. 
(12) Schermerhorn John, Management and Organizational 

Behavior, Prentice Hall Inc, New Jersey, USA, 1996, P48. 
جنم عبود جنم، أخالقيات اإلدارة يف عامل متغري، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  (13)

 .20، ص1882 هرة، مصر،القا

إهلام حيياوي، اجلودة كمدخل لتحسني األداء البشري للمؤسسات الصناعية  (14)

 .77، ص1881، اإلمارات العربية املتحدة، 289اجلزائرية، جملة اآلفاق، العدد 

 .211نفس املرج ، ص (15)

القطاع مروان حممد النسور، دور الثقافة التنظيمية يف حتسني أداء العاملني يف  (16)

املصريف األردني، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، اجمللد 

 . 271، ص1821العشرون، العدد الثاني، 

ماريون آى هاينز، إدارة األداء والدليل الشامل لإلشراف الفعال، ترمجة حممد  (17)

 .192، ص2707، اململكة السعودية، الرياضمرسي وزهري الصباغ، معهد اإلدارة، 

حممود عبد الرمحان إبراهيم الشنطي، أثر املناخ التنظيمي على أداء املوارد  (18)

 .37، ص 1881البشري، مذكرة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

 وائل احلسني، أخالقيات العمل والعالقات العامة،  (19)

http://www.aksalser.com/?page=view_news&id=ad1f3c084cc8101149a3
a4e090cb0426&ar=750083967 .83:03، 31/30/8318 بتاريخ:  ،  

عالية جواد حممد علي، تأثري القيم الشخصية للعاملني يف أداء فرق العمل، جملة  (20)

 .290، ص 11دية واإلدارية، العدد العلوم االقتصا

ترمجة حممد  ،قيم املوظفني يف جمتم  متغري، دل مارك، جوردان وليامنم (21)

 .21، ص2702 ، األردن،عمان، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ،حسنني

 .77بالل خلف السكارنه، مرج  سبق ذكره، ص ( 22)

http://www.aksalser.com/?page=view_news&id=ad1f3c084cc8101149a3a4e090cb0426&ar=750083967
http://www.aksalser.com/?page=view_news&id=ad1f3c084cc8101149a3a4e090cb0426&ar=750083967
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 (106) 1106(ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 مساهمة المرأة في تحقيق التنمية
 بوكنوس عائشةد.                                           

 جامعة العقيد أكلي أمحند أولحاج بالبويرة                                
S 
واسرتاتيجيات  ، هلا اجتاهاليوميةاحلياة مقومات لكّل عملية شاملة التنمية تعّد 

ير حمددة، لذلك جيب أن ترتكز على تطوير اإلنسان "صان  التنمية" ال تطو

بعديها االقتصادي بني الفصل األشياء، فهي عملية اجتماعية ال ميكن 

 واالجتماعي.

ومن هنا يتجلى لنا الدور األمسى الذي تلعبه املرأة يف اجملتم  سواء داخل 

البيت يف التنشئة االجتماعية وتربية النشء أو خارجه يف ميدان العمل 

 ومشاركتها يف صن  القرار.  

Résumé 

Le développement est un processus global pour tous les éléments 

de la vie quotidienne, ont une direction et des stratégies spécifiques, 

de sorte qu'il doit être fondé sur le développement humain « Le 

fabricant de développement » ne se développe pas les choses, il est 

un processus social ne peut pas être séparé des dimensions 

économiques et sociales. 

Par conséquent, nous possédons le rôle ultime de la femme dans la 

société, tant à l'intérieur de la maison dans la socialisation et 

l'éducation des jeunes et dehors dans le domaine de l'emploi et la 

participation à la prise de décision. 

 

رغم كثرة احلديث عن التنمية وتعدد اآلراء واألفكار عنها، إال أنها 

مل حتدث بالشكل املرغوب فيه وال زال حتديد مفهومها مطروحا حتى اآلن 

 حملاولة حتقيقها.

يشرتك يف التنافسية  دمفهوم معياري متعدد األبعاالتنمية ومفهوم 

املتأصلة لكل املفاهيم املهمة يف العلوم االجتماعية ومعنى ذلك أنه مثري 

التنمية ال ولن ميكن أن  إّن "Brandt(0911)للجدل، كما يوضح تقرير

 (1007)تعرف وحتدد باإلشباع والرضا الكامل"، وجاء تعريف التنمية عام 
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توسي  خيارات الناس وحتقيق حسب منظمة األمم املتحدة، بالتأكيد على 

إضافية تشتمل على احلرية اختبارات مستوى معيشي الئق، وحتقيق 

السياسية واحرتام الذات، وحتقيق الرفاهية، فالتنمية تعين شيئا ما أكثر 

التنمية جيب أن تشري إىل  من جمرد الزيادة يف جمموع الناتج، وهم يرون أّن

عملية يزيد بها الدخل احلقيقي التنمية  ّنإمستوى معيشة أفعضل، حيث 

مبشكلة إزالة الفقر، فالفهم وبربط التنمية ، للفرد والدولة ما لفرتة طويلة

من جانب التنمية التأكيد على جانب البعد االجتماعي وحتقيق رفاهية 

الفرد واحرتام حقوقه يف اجملتم ، وال يعين ذلك إهمال البعد االقتصادي 

التنمية جيب  وم  التأكيد على البعدين، فإّنولكن ال يعد وحده األساسي، 

خصائصه النوعية أن تكون نابعة من طبيعة كل جمتم  حبيث تعكس 

والثقافية اليت ال تتساوي يف جمتمعني، فالتنمية جيب أن تكون أصيلة يف 

 .(8310)أمل عبد الفتاح مشس، ، اجملتم 

تباين وتظل التنمية من أهم القعضايا على الساحة العاملية حيث ت

وتتزايد حدة هذه القعضية يف ظل ، مداخلها وأساليبها وكيفية حدوثها

املتغريات العاملية اجلديدة، وحظيت قعضايا التخلف والتنمية باهتمام 

متعاظم يف معظم البالد النامية منذ حصوهلا على االستقالل والتحرر 

 الوطين يف أعقاب احلرب العاملية الثانية.

ات الدول النامية منذ ذلك احلني باملنهج ولقد التزمت أغلب حكوم

متعددة لدحر التخلف واسرتاتيجيات التنموي، وأخذت يف تطبيق سياسات 

ها بالرغم من مرورها أّن إاّلمنشود بأبعاده املختلفة، وحتقيق التنمية كهدف 

ال تزال تعاني من أعراض التخلف ومظاهره، ومل  يزيد على مخسني عاما

مرضية لشعوبها ومل حيدث تغريا مطلوبا يف  حتقق مستويات معيشية

نوعية احلياة بالرغم من توجه اجملتم  اإلنساني يف عصرنا احلاضر إىل 

العوملة، حبيث أصبحت مجي  دول العامل متثل منظومة واحدة ذات حعضارة 

السريعة واحلادة التغريات إىل باإلضافة الواحدة" الكونية واحدة "القرية 

وتكنولوجية عديدة يتمثل أبرزها يف ثورة علمية ت وما أفرزته من ثورا

 املعلومات ثورة اإلعالم واالتصاالت...إخل.



 د.بوكنوس عائشة                            مساهمة المرأة في تحقيق التنمية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (111) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

الدول املتقدمة تسري  هناك حقيقة ال تزال قائمة وهي أّن أّن إاّل

خبطى واسعة حنو مزيد من التقدم، باعتبارها تساهم بإجيابية وفعالية يف 

ادة من عوائدها، بينما الدول واالستفوالتكنولوجية حدوث الثورة العلمية 

النامية ما زالت تعاني من آثار التخلف وحتاول بسعي جاد تلمس بعض 

ها مبثابة متاب  أو مشاهد فقط أّن السبل واملسارات لتحقيق التنمية إاّل

دون مساهمة فعلية تذكر يف حدوثها، والتكنولوجية هلذه الثورات العلمية 

االستهالكي يف االستخدام  إاّل، ائدهافعضال عن حمدودية االستفادة من عو

 لبعض منجزاتها فقط.

قعضية التنمية حمورية مصريية تعكس عزم وتصميم وإرادة  وتعّد

أفعضل من التقدم والرفاهية، مما يستوجب االلتزام ملستقبل شعب وتطلعه 

يف سبيل الوصول باجملتم  املتواصل بالعمل اجلاد وبذل اجلهد والعطاء 

فالتنمية ، أن نلحق بركب التقدم اإلنساني واحلعضاريوتقدمه، من أجل 

كقعضية تتحقق باالستثمار األمثل للموارد البشرية واملادية والتنظيمية 

واألجهزة اهليئات كافة ضرورة تعضافر م  مستقبال املتاحة، واملمكن إتاحتها 

القائمة يف اجملتم  من أجل حتقيقها باعتبارها هدفا قوميا يسعى اجلمي  

قيقه، فعضال عن إسهامات كافة املهن والتخصصات العلمية يف إىل حت

 .(8318)طلعت مصطفى السروجي،  حتقيق هذا اهلدف )التنمية(.

 مفهوم التنمية: -/3

مصطلح التنمية قدميا من الناحية اللغوية ولكنه جديد نسبيا من  يعّد

ث الناحية الفلسفية، حيث ظهر املفهوم بعد احلرب العاملية األوىل، حي

تنهض التنمية على بعد اقتصادي يركز على مناء الثروة والدخل وقوى 

بالسلوكيات، الثقافة واالرتقاء تطور املعرفة ومناء ويصاحبه ، اجملتم اإلنتاج يف 

ومن ثم فأغلب تعريفات ، وحتسني نوعية احلياة على البعد االجتماعي

الجتماعية، التنمية تركز على أنها عملية شاملة لكل مقومات احلياة ا

معتمدة على التخطيط كأسلوب علمي لكل وقائ  اجملتم ، وهلا طريقة 

 واجتاه حمدد باسرتاتيجيات وآليات حمددة.
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التنمية جيب أن تركز على تطوير اإلنسان "صان   ولذلك فإّن

ها عملية اجتماعية ال ميكن الفصل بني التنمية" ال تطوير األشياء، وأّن

ماعي باعتبارهما وجهان لعملة واحد، وبذلك بعديها االقتصادي واالجت

ترتبط التنمية بإحداث التغيري املخطط كعملية ميكن التحكم فيها 

وتوجيهها وهي بذلك ليست منوا عشوائيا غري خمطط ال ميكن التحكم يف 

 عملياتها.

ها زيادة قابلة لالستمرار يف ويعرف البنك الدولي مفهوم التنمية بأّن

مل االستهالك املادي، التعليم، الصحة ومحاية البيئة، تشاملعيشة مستويات 

السياسية واحلريات يف الفرص،  واملفهوم األوس  للتنمية يتعضمن املساواة

واملدنية، اليت بدورها تساعد على حتقيق أهداف التنمية، فاهلدف الشامل 

للتنمية هو احرتام احلقوق االقتصادية والسياسية واملدنية لكل األفراد 

يطرأ  وهو هدف مل، النظر عن اجلنس، العناصر، األديان والبلدانبغض 

عليه تغيري جوهري منذ أوائل عقد اخلمسينات عندما خرجت غالبية 

)طلعت مصطفى السروجي،  دول العامل النامي من دائرة االستعمار.

8318) 

التنمية كما هو معروف ومسلم به يف تكاملها وآثارها ونتائجها العامة  إّن

عملية موحدة تستهدف إحداث تغيري كمي وكيفي يف اجملتم  على هي "

مراحل زمنية خمططة" ولقد جرى العرف بني احملللني العلميني هلذه 

العملية على تقسيمها إىل مصطلحني، تنموية اقتصادية تركز على 

التغيري يف الظواهر االقتصادية وعوامل اإلنتاج الطبيعية والفيزيقية، 

تهتم بتطوير املوارد البشرية كما وكيفا. )حممد محدان  وتنمية اجتماعية

 .(8332عبد اهلل، 

التنمية مطلبا أساسيا لكل اجملتمعات املعاصرة ملا متثله من مقياس ّد وتع

ملدى تقدم اجملتمعات، لذلك نالت حظا من االهتمام يف حشد الطاقات 

 ال.البشرية املوجودة يف اجملتم  دون التمييز بني النساء والرج

 

 



 د.بوكنوس عائشة                            مساهمة المرأة في تحقيق التنمية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (111) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 :املبادئ واألسس اليت تقوم عليها التنمية-1

 حلدوثها،وجوهرها واملشارك اإلنسان هو املوضوع األساسي للتنمية  .1

 واملستفيد من عائدها.

الدولة تتحمل مسؤولية تهيئة املناخ  التنمية حق وبذلك فإّن .8

 املناسب واملواتي حلدوث التنمية مبعدالت أسرع.

ة الشعبية احليادية يف كل خطواتها تعتمد التنمية على املشارك .0

 ومراحلها وتوجيه عملياتها.

 تعدد اخليارات والفرص املتاحة أمام مجي  البشر يف اجملتم . .0

 تفعيل ومتكني األفراد املهمشني يف اجملتم  وتقويتهم. .2

حقوق اإلنسان يف اجملتم  دون متييز بني الفئات اجملتمعية أو بني  .1

 اجملتمعات.

 لفاعلة جبناحيها أي احلقوق والواجبات.تدعيم املواطنة ا .7

 الدميقراطية والالمركزية اليت تفعل املشاركة الشعبية واجملتمعية. .2

بني مجي  فئات اجملتم  يف الوصول للموارد الفرص املساواة وتكافؤ  .0

 واخلدمات.

 الدول القوية الفعالة اليت تتوازن م  جمتم  مدني قوي. .13

يف اجملتم  واجملدد للعقد جتماعي االالتغيري املخطط اهلادف لإلصالح  .11

 االجتماعي بني املواطن والدولة.

)طلعت مصطفى  .الواق  اجملتمعيم  توافق املفاهيم النظرية للتنمية  .18

 .(8318السروجي، 

 : أسباب التنمية-0

لقد ظهر مصطلح التنمية نتيجة حتمية لعدة أسباب واملتمثلة فيما 

 يلي:

نهب ودمار اقتصادي وبشري، من  لالستعماراملخلفات السلبية  .1

حيث حاولت الدول املتخلفة للخروج من هذه األزمة النهوض 

 بذاتها وتنميتها يف خمتلف اجملالت.
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ظهور تطورات عاملية حديثة كالعوملة اليت مست كافة اجلوانب  .8

 االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

حيث النمو السكاني السري  خاصة بعد احلرب العاملية الثانية،  .0

شهدت هذه الفرتة أكرب فرتة استقالل، كما شهدت تطورات كبرية 

 وزيادة الوالدات.الوفيات نسبة اخنفاض وهذا ما أدى إىل الطب يف جمال 

 اخنفاض كبري يف معدالت النمو االقتصادي. .0

 انتشار الفقر والبطالة وكذا األمية وسوء مستوى املعيشة. .2

كارتفاع أسعار  ظهور مشكالت خاصة واجهت الدول الفقرية .1

البرتول، وتأثريها على الدول غري املنتجة له. )هشام مصطفى 

 (8331اجلمل، 

 : أهداف التنمية-0

يتلخص اهلدف العام للتنمية يف حتقيق الرفاه املتوازن والشامل 

لألفراد واجلماعات، وينبثق عن اهلدف العام جمموعة من األهداف اليت ميكن 

 تلخيصها فيما يلي:

اجات األساسية: ويقصد بها توفري احلد األدنى من احلاجات إشباع احل .1

 األساسية من مأكل، مشرب، مسكن وعمل.

من وراء التنمية ويقصد األساسي زيادة الدخل القومي: ويعترب اهلدف  .8

به زيادة الدخل القومي احلقيقي أي ما يقابله من مشرتيات السل  

 املعيشة. واخلدمات وهذا للقعضاء على الفقر وحتسني مستوى

رف  مستوى املعيشة: فالتنمية ليست جمرد حتقيق زيادة يف الدخل  .0

القومي دون أن يكون هناك حتسني يف مستوى املعيشة، وهذا من 

 خالل تقليل الفوارق يف توزي  الدخول.

يعترب هذا اهلدف اجتماعي أكثر  تقليل التفاوت يف الدخول والثروات: .0

بقتني يف اجملتم ، طبقة غنية منه اقتصادي والسبب يف ذلك وجود ط

هلا ضعف يف ميلها احلدي لالستهالك وطبقة فقرية لديها ارتفاع يف 

على تقليل هذا التفاوت التنمية ، وبالتالي تعمل لالستهالكميلها احلدي 

 عن طريق استثمار هذه األموال بدل اكتنازها.
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 وهذا عن طريق إحداث تعديل اهليكل االقتصادي لالقتصاد القومي: .2

عدالة بني كل القطاعات االقتصادية سواء الزراعية منها أو 

 الصناعية حتى حتقق البالد انتعاشا ورواجا اقتصاديا وتنمية دائمة.

 (8331، )هشام مصطفى اجلمل

 : أنواع التنمية-2

تتعدد التنمية بتعدد وجهات نظر الباحثني، فالتنمية ال ينظر إليها من 

 وجه ميكن تقسيمها إىل:منظور ختصص واحد بل هلا عدة أ

التنمية االقتصادية: تتمثل يف عملية زيادة الدخل القومي احلقيقي،  .1

وتكون هذه الزيادة خالل فرتة زمنية طويلة حبيث تكون هذه الزيادة 

أكرب من زيادة عدد السكان، فهي تهدف إىل استخدام املوارد الطبيعية 

ل هذه املوارد أفعضل لتحقيق الرفاه االقتصادي للجماعة والفرد واستغال

 (8330)مجال حالوة وعلي صاحل،  استغالل وبأفعضل الطرق.

تغيري عملية عن التنمية االجتماعية تعرب  التنمية االجتماعية: .8

اجتماعي تلحق بالبناء االجتماعي ووظائفه، بهدف إشباع احلاجات 

االجتماعية لألفراد وتنظيم سلوكهم وتصرفاتهم، فالتنمية االجتماعية 

سلسلة من التغريات الوظيفية  اجلهود املبذولة اليت تبذل إلحداثهي 

 (8330)حسني عبد احلميد أمحد رشوان،  واهليكلية الالزمة لنمو اجملتم .

تعرب التنمية اإلرادية عن األساليب املالئمة لتشغيل  التنمية اإلدارية: .0

ب اإلداري، اجلهاز اإلداري وما حيقق اإلمناء الفعال، فهي تهتم بتطوير اجلان

بتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي من أجل حتقيق تنمية  كما تهتم

شاملة.كما تعترب التنمية اإلدارية عملية تغيري إجيابي أو إحداث نقلة 

كمية ونوعية يف خمتلف اجلوانب اإلدارية. )نائل عبد احلافظ العواملة، 

8313) 

التحديث إىل ة السياسيالتنمية السياسية: يشري مفهوم التنمية  .0

السياسي بكل جوانبه، حيث تركز على ثالثة عناصر رئيسية واملتمثلة 

يف شرعية النظام السياسي، وجود جمتم  يرغب يف النمو م  وجود 
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  مؤسسات دميقراطية مبنية على التعددية واملساواة وأيعضا احلرية.

www.org.com ،016, à , 18h 2009/12/2 1999,) 

التنمية البشرية من أحداث أنواع التنمية، ّد تع التنمية البشرية: .2

فهي تركز على الفرد الذي ميثل الوسيلة واهلدف يف نفس الوقت، ألنه ميثل 

العنصر الفعال واحملرك األساسي هلا، فأهم ما متلكه الدول هو ثروتها 

، www.org.comلفها. )البشرية ألنه يتوقف عليها تقدم اجملتمعات أو خت

1999 ،09/12/2016, à , 18h 20). 

 :معوقات التنمية-6

إذا كانت العوامل اليت تعوق التنمية يف جمتم  من اجملتمعات تتفاعل 

 وتتساند إال أنه ميكن تصنيفها من أجل الدراسة والفهم إىل ما يلي:

أن نلخصها فيما يلي: التقاليد، املعتقدات العوامل الثقافية: وميكن  .1

 والقيم.

جتماعية: وميكن أن نلخصها فيما يلي: نظام امللكية، العوامل اال .8

 ، العصبية، االستقالل وتعارض املصاحل.النظام السياسينظام القرابة، 

، الظروف الطبيعيةفيما يلي: نلخصها العوامل املادية والفنية: واليت  .0

)هشام حممود  اخلدمات، هيئات التنمية والتدريب.، والبيئة املناخية

 (8313األقداحي، 

 :دور املرأة يف التنمية-7

ال ميكن جتاهل دور املرأة يف التنمية ومشاركتها داخل املنزل وخارجه يف 

التنشئة االجتماعية، ومن ثم ال ميكن حتقيق التنمية إال إذا أمكن دمج 

الرجل، فاالستثمار يف هذا اجملال يدعم  املرأة يف اجلهود املبذولة للتنمية م 

املرأة هلا عالقة  ّنإاهلياكل االقتصادية، االجتماعية والسياسية، حيث 

اليت هلا تأثري على التنشئة االجتماعية مبعدالت اخلصوبة، الصحة العائلية، 

التنمية.كما أن التخطيط لإلصالح والتحديث االجتماعي والسياسة 

ز أوال على احلاجات األسرية أكثر من تركيزها االجتماعية جيب أن ترك

على حاجات أخرى ألهمية األسرة كنسق فاعل يف بناء اإلنسان يف اجملتم . 

 (8318)طلعت مصطفى السروجي، 

http://www.org.com/
http://www.org.com/
http://www.org.com/
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حيث أكد الكثريون على أهمية أدوار املرأة يف عمليات التنمية يف العامل 

اركة املرأة يف الثالث، فالبعض يرى أن األدوار متعددة وترتاوح بني مش

النعضال من أجل حتقيق االستقالل الوطين، وبني مشاركتها يف احلركات 

 االجتماعية والسياسية أثناء عملية التحول من التقليدية إىل احلداثة. 

ولكن هناك من الباحثني من ينظر إىل املرأة نظرة حذرة معتمدين يف 

لثالث ما تزال أسرية تربير وجهة نظرهم على القول بأن املرأة يف العامل ا

التقاليد اليت حتد أدوارها يف اجملتم ، ومن ثم فإن مشاركتها يف عمليات 

هناك اختالفا بني الباحثني واملثقفني يف  ويعين ذلك أّن، التنمية حمدودة

( Lowis)وقد أشار لويس  فيما يتعلق مبساهمة املرأة يف عمليات التنمية.

ية إىل وجهات نظر متفرقة ميكن يف عرضه لبعض اآلراء حول هذه القعض

 تلخيصها فيما يلي:

الثالث ما زالت أسرية للنظرة التقليدية العامل البعض يرى أن املرأة يف  .1

اليت تعضفى على اإلناث مكانة أقل، وتفرتض أن أدوارهن ما هي إال 

وتعتمد هذه النظرة على افرتاض مؤداه أن املرأة يف  أدوار هامشية.

فعالة يف األنشطة تشارك مشاركة ولن عالية مكانة قق العامل الثالث لن حت

إذا اكتسبت مظاهر الثقافة األوربية احلديثة، ونفعضت  إاّلاالقتصادية 

 أيديها على التقاليد البالية.

ويرى البعض اآلخر أن التقاليد يف حد ذاتها ليست السبب يف ختلف  .8

يغري من هذه التقاليد  أنحياول الذي مل االستعمار املرأة العامل الثالث وإمنا 

القائمة على نظام أبوي صارم، ولقد أدى هذا الوض  إىل تأكيد الدور 

 التاب  للمرأة والذي أصبح عقبة يف سبيل حتقيقها لالستقالل.

كال من االستعمار والتقاليد مسؤول عن وض  املرأة، فكثريا ما  إّن .0

ية، أما تتعرض املرأة ألشكال من االستغالل بسبب النظرة التقليد

فإنه مل يبقى فحسب على هذه النظرة التقليدية، وإمنا االستعمار 

 أضاف مظاهر جديدة الستغالل املرأة حتت وطأة التوس  الرأمسالي.

 %13وتشكل املرأة حوالي نصف القوى العاملة يف دول العامل، حيث حتتل 

ال ه لذلك فإّن، من الوظائف اإلدارية العليا والوظائف األخرى %83إىل 
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املرأة ال تشارك يف صن  القرار خاصة يف الدول املتقدمة،  ّنإميكن القول 

حيث تتوفر للمرأة فرص التعليم والعمل على متكافئ م  الرجل، 

املرأة تولي املناصب العليا يف الدولة على عكس باستطاعة وبالتالي يصبح 

رجل، الوض  يف الدول النامية، حيث تكون فرص تعليم املرأة أقل من ال

وتكون املسؤوليات العائلية على املرأة من العضخامة، حبيث ال ميكنها من 

االرتقاء بنفسها يف جمال العمل والتدريب الفين واملهين، للمساهمة يف عملية 

وتؤكد جتارب الدول منذ القدم تقدم املرأة هو تقدم للدول، ، تنمية اجملتم 

يا يساهم يف وصوهلا إىل وأن تنمية قدرات املرأة صحيا وتعليميا وسياس

 مواق  اختاذ القرار، وبالتالي يف استمرار الدميقراطية والرخاء يف اجملتم .

املرأة تشرتك م  الرجل  أّن( 8331)ويبني تقرير التنمية البشرية لعام 

باملواطنة والتنمية، والفوائد واملسؤوليات املتعلقة الفرص يف املساواة على قدم 

علقة باملساواة بني اجلنسني من بلد ألخر تبعا لألطر وختتلف األهداف املت

، والعامل اجلوهري بالنسبة هلذه األوليات واالقتصاديةوالثقافية االجتماعية 

مجيعها هو املساواة يف إمكانية احلصول على وسائل تنمية القدرات 

يف جوانب عملية صن  املشاركة البشرية األساسية، واملساواة يف فرص 

القتصادية واالجتماعية والسياسية، وهو هدف جيب أن حتدده القرارات ا

كل دولة.وما زالت املرأة بعيدة عن تقاسم مناصب صن  القرار على قدم 

املساواة م  الرجل، ألن املناصب العليا لصن  القرار ما تزال حكرا على 

الرجل وحده إىل حد كبري يف معظم الدول وعلى األخص يف الدول 

اإلحصائيات الرمسية الصادرة من الدول املتقدمة أن  وتبني العربية.

مشاركة املرأة يف سوق العمل ال يعين أنها متساوية م  الرجل يف تولي 

املناصب القيادية، باإلضافة إىل ذلك فإن تعدد األدوار اليت تقوم بها املرأة 

ومسؤولياتها داخل املنزل وجتاه أبنائها وزوجها حيد من طموحاتها يف 

ركة يف صن  القرار، ومن العوامل األخرى اليت حتد من وصول املرأة املشا

إىل املراكز القيادية احتكار الرجل للسلطة والثروة، وجيب على املرأة اليت 

حتاول الدخول إىل مراكز السلطة العليا أن يكون لديها االستعداد 

ذلك للمنافسة ليس فقط من الناحية املادية وإمنا يف الثقة الذاتية، وك
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وجود القوى اليت تدعمها، وعلى املرأة أن تدرك جيدا قبل اخلوض يف هذا 

 اجملال الذي ال يزال حكرا على الرجال يف الدول العربية بصورة خاصة. 

ه ميكننا القول بأن هناك خطوات معضيئة يف مسرية املرأة ومن هذا فإّن

ليس فقط يف العربية، ومشاركتها يف صن  واختاذ القرار خالل تلك الفرتة 

)بدرية  الدول املتقدمة وإمنا يف الدول النامية أيعضا، ومنها الدول العربية.

 (8332عبد اهلل العوضي، 

ولقد أصبح االهتمام باملرأة وبدورها يف حتقيق التنمية جزءا أساسيا يف 

عملية التنمية ذاتها، ذلك أن املرأة تشكل نصف اجملتم  وبالتالي نصف 

قدم أي جمتم  مرهون ومرتبط ارتباطا وثيقا مبدى طاقته اإلنتاجية وت

تقدم املرأة فيه وقدرتها على املشاركة يف التنمية جبمي  جوانبها، فقد 

كانت املرأة قدميا حتتل مركزا ثانويا يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية، 

الدور الذي تقوم به كزوجة وأم، ولكن خروجها خالل وتستمد قوتها من 

مل جعل دورها ال يقتصر فقط على اإلجناب والرتبية واالهتمام اليوم للع

بأمور البيت، إذ اكتسبت موقعا ودورا اقتصاديا واجتماعيا مهما يف احلياة 

العامة للمجتم ، ويف أسرتها خاصة، فالدخل املادي الذي توفره مليزانية 

 األسرة أصبح يعطيها مكانة أقوى.

وجوهريا يف احلياة األسرية، فهي تعد  وتلعب املرأة العاملة دورا أساسيا

رأس املال البشري الذي يفوق يف أهمية أي شيء أخر، وهي املنظم حلركة 

األسرة ويف غيابها ألي سبب ال تستطي  أن تعيش بنفس الكفاءة، فأدوار 

املرأة متعددة يف إشباع حاجات األسرة املادية، النفسية وإجناب األطفال 

اخل املنزل وخارجه. )سليم العايب وبوحنيكة وتربيتهم وكذلك العمل د

 .(8310نذير، 

( بدراسة 8310ولقد قام الباحثان سليم العايب وبوحنيكة نذير عام )

واالجتماعية االقتصادية يف عملية التنمية العاملة املرأة مساهمة حول مدى 

لألسرة، حيث أسفرت النتائج على أن املرأة العاملة تساهم يف عملية 

 االقتصادية واالجتماعية لألسرة. التنمية
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وظهر نهج يهدف إىل تصميم اإلجراءات والسياسات لدمج املرأة متاما يف 

التنمية وذلك يف السبعينات، ولقد جاء كرد فعل ملعاجلة بعد املرأة عن 

املشاركة يف بعض جوانب التنمية.وعلى الرغم من أن هذه اجلوانب 

بني الرجال والنساء، كما مت  اويةمدجمة يف التنمية ولكن بصفة غري متس

تطوير نهج "املرأة والتنمية" يف الثمانينات ليصبح"النوع االجتماعي 

، االقتصادية املساواة االجتماعيةيف الفروقات والتنمية" الذي يهدف إىل إزالة 

والسياسية بني املرأة والرجل ومازال مفهوم "املرأة والتنمية" و"اجلندر 

ان بالتساوي وبالداللة ذاتها يف خمتلف املواقف. يف التنمية" مستخدم

 (8310)قاصولي زينب، عيزل نعيمة، 

ومما ال شك فيه أن احلاجة االقتصادية للدولة تعترب العامل الذي دف  

باملسؤولني اجلزائريني برتقية تواجد املرأة يف عامل الشغل، وألزمت احلاجة 

تعدد جماالت النشاط يف  ّنإاملتزايدة للمجتم  االقتصادي احلديث، حيث 

االقتصاد املعاصر لدى كل الدول يف العامل مبا فيها اجلزائر ساهم بكثري يف 

من  %13خروج املرأة للعمل، فإذا أخذنا بعني االعتبار أن ما يزيد عن 

الشباب اجلزائري ممثال من جنس اإلناث ميثل ثروة بشرية ال بد أال تعضي  

البيت، بل من املنطقي واألجدر أن يتم هكذا سدى بسبب مكوث املرأة يف 

توظيف هذه القوة البشرية الشبابية، للدف  بدفة باالقتصاد حنو التطور 

االقتصادية،  يف احلياةالعنصر النسوي والرقي، ولعل هذا االهتمام باستثمار 

والذي أملته التغريات اليت طرأت على االقتصاد احمللي والعاملي، قد فتح 

ساء يف احلصول على فرصة عمل حمرتمة ومقبولة يف أفاقا واسعة للن

جمتم ، يستوجب أن يكون فيه كل فرد عنصرا فعاال ومساهما يف حتقيق 

االزدهار والرقي االقتصادي، ذكرا كان أم أنثى بدون متييز بني اجلنس، بل 

 يكفي أن يتوفر عامل األهلية للمنصب والكفاءة واملهارة العلمية. 

شك أن التغيريات اليت تطرأ على اقتصاد أي دولة أو ومن ناحية أخرى ال 

جمتم ، أنها تؤثر على خمتلف عناصر اجملتم  خصوصا تأثريها على األسرة، 

باعتبار أن األسرة هي اخللية الرئيسية لتكوين اجملتم ، ومبا أن االقتصاد 

األسرة تتأثر ال حمال  عنصر من املنظومة االجتماعية، فال شك أّن
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أثر يف اجلزائر  قتصادي والتحوالت اليت تطرأ عليه، ولقدبالقطاع اال

احلراك االقتصادي الذي عرفه جمتمعنا يف خمتلف القطاعات بصورة مباشرة 

على األسرة اجلزائرية، ومن بني هذه التأثريات اليت حدثت والظاهرة 

بوضوح للعيان، ظاهرة مساح األسرة خبروج املرأة للعمل، فمن جهة 

ء اجلانب االقتصادي لألسرة كما سبق ذكره، ومن جهة تساهم يف إثرا

ثانية ظهر ذلك بسبب رغبة السلطات احلاكمة يف استثمار العنصر 

النسوي لتنشيط احلياة االقتصادية بدل إهدار الثروة، هذا بغض النظر 

عن اإلمكانات اهلائلة اليت سخرتها الدولة بهدف متكني النساء من الدراسة 

يف حتقيق العائد املادي من جراء االستثمار املسؤولني ة وحق التكوين، فرغب

يف العنصر البشري، فال جيب أن تصرف مبالغ وميزانية ضخمة يف تكوين 

املرأة ثم عدم استثمار التكوين لذي حصلت عليه يف حتقيق فوائد ونواتج 

للحياة االقتصادية للبلد، فمن اخلطأ أن ال يتم مراعاة الدور الذي ميكن 

. )تيعشادين والتطور االقتصادي للمجتم هم به املرأة يف حتقيق الرقي أن تسا

 . (8310حممد، 

8 

التنمية إذن تلك اجلهود املنظمة اليت تبذل وفق ختطيط مرسوم ّد تع

للتنسيق بني اإلمكانات البشرية واملادية املتاحة يف وسط اجتماعي معني، 

لفردية ومستويات أعلى للدخل القومي والدخول امستويات قصد حتقيق 

يف نواحيها املختلفة كالتعليم والصحة، االجتماعية ، واحلياة للمعيشةأعلى 

األسرة والشباب ومن ثم الوصول إىل حتقيق أعلى مستوى ممكن للرفاهية 

االجتماعية، حيث تلعب الرتبية دورا فاعال وحيويا يف جتربة التنمية اليت 

هي التنمية بكل أبعادها البشرية الرتبية  ّنإختوضها األمة العربية، إذ 

والعلمية ومفتاحها، التكنولوجية هي باب احلعضارة والتنمية واالقتصادية، 

 واإلنسان هو حمور ذلك كله وسيلة وغاية.

ومن هنا يتجلى لنا الدور األمسى الذي تلعبه املرأة يف اجملتم  داخل البيت 

 .ءوخارجه يف التنشئة االجتماعية وتربية النش
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ما تزال أسرية التقاليد والعادات الثالث در اإلشارة بأن املرأة يف العامل لكن جت

اليت حتد من أدوارها يف اجملتم ، واليت جتعل مشاركتها يف عمليات التنمية 

 حمدودة.
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تحسين أداء  المبتكرة في الرقمية حوسبةالدور تطبيقات 

 في المؤسسة الموارد البشرية
 إلدارة االجتماعات نموذجا (GOTOmeeting) التطبيق السحابي

  / أ.حدادي عبد اللطيف أ.خويلدات صالح

 المركز الجامعي لتامنغست                                       
S 

 وقداملعلومات، لتسليم خدمات تكنولوجيا منوذج جديد  هي السحابة الرقمية

جذابة للشركات لنشر وتنفيذ اخلدمات واألعمال التجارية أصبحت السحابة منصة 

 (G2G)حكومة إىل حكومة من أو خدمات التعاون   (B2B)وفق نهج شركة لشركة

فيما  اصةخبو املخاوف املرتبطة بالسحابة الرقميةمن رغم وجود العديد و، إخل...

 قبولل شكلت توجها الرئيسية القعضاياهذه أّن  إاّلالثقة، واخلصوصية و يتعلق باألمن

حتاول تسليط العضوء على مفاهيم  البحثية هذه الورقةوإّن السحابية،  نصاتامل

املؤسسة يف إدارة املواد البشرية، يف دراسة حالة  السحابة الرقمية، وكيف تنفذها

 .Gotomeetingتناولنا تطبيق 

: السحابة الرقمية، تكنولوجيا املعلومات، املوارد البشرية، الكلمات املفتاحية

 .Gotomeetingالتطبيقات الرقمية، تطبيق 

ABSTRACT 
Cloud computing is a new delivery model for IT services. The cloud 
has become an attractive platform for enterprises to deploy and 
execute their business services for business to business (B2B) and 
government to government (G2G) collaborations, etc. There are 
many concerns about cloud computing especially in terms of 
security, privacy and trust, These main issues have prevented 
businesses from fully accepting cloud platforms, this work paper 
tries to highlights on understanding of the cloud computing and 
how the Enterprises implement the cloud in Human Resource 
Management, in  case study, we addressed to gomeeting 
application. 
Keywords : cloud computing, information techenology, resource 
human, digital applications, Gotomeeting aps. 
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 لوجيا املعلومات حيث مّتوكبريا بتكن االشركات املعاصرة اهتمام أولت

على وظائف الشركة  وأثرهارة االهتمام بأبعادها التأكيد على ضرو

ة شديدة التغري بيئ عكس على فاعلية أنشطتها يف ظّلنالشيء الذي ي

اإلدارات فقد  أهم إحدىنافسة، وملا كانت إدارة املوارد البشرية املوتتسم ب

مبا يتوافق  أنشطتهاعملت عدة شركات على تطويرها وتنمية 

وقد انعكس التطور التكنولوجي والتقدم ، هاأهدافسرتاتيجياتها وحيقق او

يف االتصاالت على وظيفة املوارد البشرية اليت تطورت تقنياتها وحتولت 

من النهج التقليدي القائم على النهج احلديث القائم على استخدام 

تقنيات املعلومات اليت تساعد إدارة املوارد البشرية يف احلصول على 

أعماهلا بشكل مميز، مما يساعدها على رسم املعلومات املطلوبة ألداء 

 السياسة التنظيمية للشركة. 

ولتطوير أداء إدارة املوارد البشرية فقد اعتمدت الشركات على 

تكنولوجيا املعلومات بصفة عامة اليت مشلت األجهزة والربجميات والشبكات 

 والزيادة املطردة يف 3.1والويب  2.1الرقمية اليت تطورت بظهور الويب 

هذا توجهت الشركات الستخدام  سرعة االنرتنت للمستخدمني، يف ظّل

اليت كانت إحدى احللول اليت أتاحت  cloud computingالسحابة الرقمية  

املتطلبات اإللكرتونية بأقل التكاليف وباجلودة واملرونة عالية، وقد 

اعتربت احلوسبة السحابية النموذج املناسب الذي يقدم التطبيقات 

بيانات واملعلومات للشركة؛ كما يوفر خدمة ذاتية ومرونة يف تسيري وال

السحابة الرقمية تساعد يف العمل  إدارة املوارد البشرية، فعضال عن أّن

وتوجيه األنشطة، وحتقيق التقارب الزماني اخلطط اليومي، ورسم 

االستقطاب واستخدامها يف تسيري عمليات التوظيف، التدريب والتكوين، 

الرقمية أو السحابة استخدمت احلوسبة بعة لليد العاملة، وكما واملتا

اإللكرتونية يف عدة شركات دولية كتكنولوجيا متقدمة تعمل على 

معاجلة ونقل وختزين املعلومات والبيانات على اخلوادم القابلة للمشاركة، 
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حبيث يكمن للفرد أن يعمل تطبيقاته يف أي مكان ويف أي وقت دون اخلوف 

 انها. من فقد

 Samsung ، Ford Motors ،Cocacolaالشركات العمالقة مثل  وجند أّن

عدة تطبيقات للسحابة الرقمية...سهلت التعامل والتواصل الفعال بني 

املوظفني داخل الشركة أو حتى يف الفروع الدولية، لذا مسيت تقنية 

ف الساحبة الرقمية بالتكنولوجيا العابرة للقارات، حيث وفرت التكالي

ولني من عقد اللقاءات، ؤواجلهد للتنقل املستمر بني الفروع، ومكنت املس

تسلم التقارير اليومية، مراقبة النشاط اليومي ملوظفني، فعضال عن 

متكن املوظفني من العمل يف ساعات الراحة والعطل دون الذهاب للمكان 

 العمل. 

ية اإلجابة ما سبق ميكن طرح التساؤل اليت حتاول الورقة البحث يف ظّل

بتكار املرتبط بالسحابة الرقمية يف ما مدى أهمية االعليه: 

 حتقيق فعالية إدارة املوارد البشرية يف الشركة؟ 

 Cloud Computing Conceptsمفاهيم حول احلوسبة الرقمية: -1
نتشارا او توسعا تكنولوجيا املعلومات والباحثون يف جمال األكادمييونيتوق   

حول العامل  cloud computingجيا احلوسبة السحابية متزايدا لتكنولو

املتزايد خلدمات اإلنرتنت،  االنتشارم   خاصة ،املقبلةخالل السنوات 

، والتجارة االجتماعيالتواصل عرب مواق  املتداولة وتعضاعف حجم البيانات 

؛ ويشري  smartوتطبيقات األجهزة الذكية، E commerce اإللكرتونية

احلوسبة السحابية اليت تنقسم إىل   cloud computingيزي املصطلح اإلجنل

، احلاسباتمبجال يرتبط " الذي computing "احلوسبةمصطلح إىل كلمتني، 

" وهو مصطلح أشار يف البداية إىل cloud والكلمة الثانية "السحابية

ها رسم أولي لسحابة يتم االنرتنت )خمططات الشبكات(، اليت عرفت على أّن

ا لنقل البيانات من مراكز البيانات إىل موقعها النهائي يف اجلانب استخدامه

.للسحابةاألخر 
(1)

ظهور احلوسبة السحابية كان بالتوازي  ّنإوميكن القول  

م  ظهور أول بيئة معاجلة متوازنة يف بداية التسعينيات حيث ظهرت 

ها تلت ثّم، Paralel Virtual Machine Pvm اآللة االفرتاضية املتوازنة
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اليت تعمل م   Message Passing Interface MPI  الرسائل مكتبة واجهة

، وبدأ تطبيق املعاجلة املتوازنة م  املعامل Java لفة مثلتلغات برجمة خم

 األطراف، ثّم املغلقة املرتبطة بشبكة حملية حيث تتوفر املوثوقية بني كّل

ة واسعة تطورت الفكرة وتوسعت لتستفيد من حاسبات بعيدة يف شبك

فيما يسمي احلوسبة املوزعة، اليت ظهرت معها املصطلحات احلديثة 

 Volunteer، حوسبة التطوع Mobile Computingمثل احلوسبة املتنقلة 
Computing ، احلوسبة السحابيةCloud Computing ، الشبكيةواحلوسبةGrid 

Computing لف يف ، ومجيعها يقوم على فكرة احلوسبة املوزعة ولكنها ختت

طرق ربطها وتغطيتها.
(2)

  

األصل تعتمد يف اليت احلوسبة ها "ذلك النوع من تعرف السحابة الرقمية بأّن

، حيث تدعم هذه احلوسبة Internet-based Computingاإلنرتنت على 

الشخصية، احلواسب من خالل واملعلومات والربامج املصادر إمكانية مشاركة 

بيقات املختلفة من غري حاجة إىل فتسمح للمستفيد باستخدام التط

الشخصية ، فعضاًل عن إمكانية إتاحة امللفات صيانتهاأو تنصيبها شرائها أو 

يف أي مكان حول العامل ويف أي وقت؛ من خالل أي جهاز للمستفيدين 

، يف (حاسب شخصي؛ حاسب حممول؛ آي فون؛ آي باد...)متصل باإلنرتنت 

"ته من تلك اخلدمةمقابل ما يدفعه املستخدم نظري إفاد
(3)

، كما عرف 

احلوسبة السحابية  NISTاملعهد األمريكي للمعايري والتكنولوجيا 

"منوذج يسمح بوصول الشبكة عند احلاجة وبصورة مالئمة إىل  هابأّن

، اخلوادم، الشبكات، مثل التشكيليةحزمة من املوارد واملصادر احلاسوبية 

متويلها وإطالقها بسرعة م  أقل  التخزين، التطبيقات واخلدمات اليت ميكن

حد جلهود اإلدارة املبذولة أو تفاعل ممولي اخلدمة".
(4)

 

ا هبأّنفقد عرف السحابة الرقمية  ITUتصاالت التقرير الدولي لالا أّم

"منوذج لتمكني مستعملي اخلدمات من النفاذ الشامل واملريح وحتت 

ة للتغيري اليت ميكن الطلب إىل جمموعة مشرتكة من موارد احلوسبة القابل

توفريها على وجه السرعة وإطالقها بأقل جهد إداري أو تدخل من 

،جانب مقدم اخلدمة"
(5)

ها وقد عرفت مكاوي السحابة الرقمية بأّن 
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وليس ، تستخدم خدمة يتم االشرتاك فيها عرب اإلنرتنتاليت احلوسبة "

اشرتاك  ها خدمةوألّن، كمنتج يتم شراؤه وتنصيبه على جهاز املستخدم

فهناك عدد كبري من الشركات اليت تقدِّم هذه اخلدمة ولكل شروطها 

"املختلفة وأنواعها املتعددة
(6)

، من خالل تعاريف السابقة، ميكن استنتاج 

 العديد من اخلصائص للسحابة الرقمية: 

السحابة الرقمية هي تكنولوجيا تقوم باستخدام مصادر احلوسبة  -

واملعاجلة عن طريق االنرتنت، حبيث تقدم من  والتخزين اخلاصة باحلاسب

 مزودي خدمة االنرتنت على شكل تطبيقات وخدمات؛

من مشاكل تقنيات املعلومات  %11السحابة الرقمية تساعد على حل  -

وتزيد كفاءتها؛ كما توفر تكاليف البنية التحتية، خاصة للشركات 

-Outم سنويا، حيث تستخدم نظا %51الصغرية اليت قد تصل إىل 

Sourcing  الذي صمم خصيصا ملوديل احلوسبة الذي يتيح هلا االستخدام

 األمثل للبنية التحتية؛

احلوسبة السحابية فكرة مطورة تتماشي م  متطلبات العصر،  -

 اواسع اتساعد على إقامة بينة حتتية بتكلفة منخفعضة، كما توفر نطاق

لصاحب البيانات للشركات واملنظمات، حيث توفر العديد من الفوائد 

واملستخدمني، وتعمل على تأمني البيانات واخلدمات، واملرونة وكفاءة 

 التكلفة للمستخدم.  

  Characteristics of cloud computing الرقمية:احلوسبة خصائص -2

ما نوجز أهمها فيتوجد العديد من اخلصائص للحوسبة الرقمية اليت 

يلي:
(7)

  

خلدمة  providerعلى املزود :  On-demandخدمة حتت الطلب-2-1

 يف الوقت الذي حيتاج هلا.   userداحلوسبة الرقمية تقدميها للمستفي
آخر يف جانب هناك : Pay-per-useاالستخدام الدفع مقابل -2-2

، أي Billing Modelالسحابة الرقمية يقوم على تطبيق منوذج الفواتري 

الرقمية، لذا فهو ليس  املستفيد يدف  فقط مقابل استخدام احلوسبة أّن

، license of softwareحباجة إىل استثمار كبري، أو تراخيص الربامج 
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وميكن للمستفيد استئجار خدمات السحابة الرقمية بطريقة سريعة 

 وفعالة.

: يقوم مزود Maintenance and upgradingالتطوير والصيانة -2-3

ا إذا ، أّمupdateا وحتديثه  Maintainsخدمة السحابة الرقمية بصيانتها

فعلى املستفيد  Hardwareأو أجهزة   Softwareاخلدمة برجميات كان مصدر 

 أن يقوم بعمليات الصيانة واإلصالح. 

العمليات احلاسوبية : حجم Rapid elasticityالسريعة املرونة -2-4

، جيب أن يتوافق network Bandwidthالرتددي للشبكات ، والنطاق والتخزين

 ملستفيد.  م  طلب ا

خصائص أخرى  NISTوالتكنولوجيا وقد حدد املعهد األمريكي للمعايري 

للحوسبة السحابية نذكر منها:
(8) 

  

خمتلفة مثل  Platformعرب قنوات ومنصات  الوصول الواس  للشبكات -

واألجهزة العادية  Mobileاهلاتف احملمول ، Tabletاحملمول، واللوحى الكمبيوتر 

 ؛ Workstationاملختلفة 

دين ياملستفحاجات واهتمامات اليت تليب  Resource Pooling املوارد حزم-

 املتخلفة؛

حيث توجد أدوات لقياس استخدام  Measured Service قياس اخلدمة -

 املوارد ووسائط التخزين والتطبيقات وعدد املستفيدين.

 Types of Cloud Services  بتكار احلوسبة الرقمية:امناذج -3

ك ثالثة مناذج رئيسة ميكن أن تصنف خدمات احلوسبة السحابية من هنا

 :خالهلا
حيث يتم  :Softwar as a Service (SaaS) الربجميات كخدمة-3-1

، هنا ال يقوم تقديم حزمة من الربامج اليت ميكن الوصول هلا عرب الويب

املستفيد بالشراء والصيانة والتطوير بل فقط عليه استخدام تلك 

 ت، ويقوم مزود اخلدمة بتوفري وسائط التخزين، ويعرب منوذجاملنتجا

(SaaS)  و برجميات مت الرتخيص الستخدامها بناء على أعن أي تطبيقات

طلب املستفيد،
(9)

 (.18واملوضحة يف الشكل رقم ) 
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  4shareمثلاملعلومات  ينختز  وموقاإللكرتوني الربيد اخلدمة ومن أمثلة تلك 

املستفيد العضمانات  أرادل باجملان وبال ضمان، لكن إذا معتو slideshare و

يشرتك بتلك اخلدمات مببلغ قد يكون  أنوالتأمني وحقوق امللكية فالبد 

 االشرتاكجدا، حيث يصل مبلغ  ، ويكون املبلغ قليالاأو سنوي اشهري

ا.دوالر سنوي 18إىل  Yahoo mail يف
(10)

  
متثل برجميات  :platforms as a service (PAAS) املنصات كخدمة-3-2

موجهة للمصممني واملطورين واملربجمني اليت ميكن من خالهلا بناء قواعد 

 بيانات لعمل الشركة، وتصميم مواق  خاصة بالشركة، وختتص املنصات

Platforms امج بتحديث الربامج وأدوات التشغيل، كما تقوم بتطوير بر

متخصصة للعمل )برامج حماسبية، برامج املبيعات...(،
(11)

فعضال عن أنها  

ختتص بتشكيل البيئة االفرتاضية لطلبات العمالء أو املستفيدين، ومن 

أمثلتها الواجهات اخلدمية كالفيسبوك، حمركات البحث، خدمات املؤمترات، 

حسب التفعضيالت وهي منصة تتيح إضافة  Google App وخدمات

 .38بة؛ وميكن توضيحها من خالل الشكل الرغ

 (PAAS). (: منوذج املنصات كخدمة12الشكل رقم )
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 :Infrastructure as a service (IAAS) البينة التحتية اخلدمة-3-3

يعتمد هذا النموذج على توفري األجهزة والبنية التحتية، وبدال من شراء 

البيانات ميكن دف  تكلفة اخلوادم، والربجميات، واملساحات اخلاصة مبركز 

استخدام هذه املصادر كخدمة مستقلة متاما، ويتم وصف اخلدمة عادة 

 على أساس املنفعة احلوسبية وكم املصادر املستخدمة، ومن أمثلة منوذج

IAAS خدمات األمازون Amazon web services   حيث يستعضيف مواق

اخلدمات التخزين أو حسب طلب املستفيد سواء اخلدمات االنرتنت ويقدم هلا 

على التعامالت ، وتأمني Backup التفاعلية وإعداد النسخ االحتياطية

الرقمية، وخدمات املكتبات هذا كثريا م  ويتماشى املالية املوق  وخصوصا 

 Avairy لتعديل الصور وإتاحتها وختزينها، كما يقوم موق  Pixlr موق 

إلعداد  Jaycut  لتحرير الصوت والصورة وبه مكتبة صوتية، وموق

وحترير األفالم ووض  نصوص على الفيديو.
(12)

وميكن ذكر بعض  

 .31، يف اجلدول رقم للحوسبة السحابيةالثالثة النماذج 

 النماذج الثالثة للحوسبة السحابية. (:11اجلدول رقم )

Microsoft office communications 

office, Netsuite Zoho work online , 

workday Saleforce.com. 

SOFTWARE SAAS 

Windows Azure Platform, Live 

services  facebook Platform, 

Force.com, Suitflex  Sun calorina , 

Google engine 

PLATFORM PAAS 
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Amazone elastic compute cloud,  

Amazone dynamo,  

Appnexus, bluelock, emulabe, gogrid, 

google big table, google file system, 

HP Ilo  

INFRASTRUCTURE  IAAS 

 cloud computing’s applicationsتطبيقات السحابة الرقمية: -4

Google drive -1-4 :هي خدمة ختزين سحابية Cloud Storage Service 

االستفادة  Users حيث ميكن املستخدم، Google Doc من حزمة خدمات

املوسيقى، والفيديو، كلها  والصور، ،تخزين املستنداتجمانا ل GB 12 من

أجهزة احلاسب، األجهزة احملمولة وتوافق م  أنها ت ، كمايف مكان واحد

مثل الكومبيوتر، أداة واحدة على التغيري  اتبإجراءحيث إّن القيام 

على باقي األجهزة  ، سوف تظهر تلقائيااجلهاز اللوحي، اهلواتف الذكية

وميكن الوصول إليها يف أي وقت ويف  Google Drive املثبت عليها خدمات

أي مكان.
(13)

 

Thinkfree-2–4 : يوفر مكانا مركزيا إلدارة السجالت تطبيق مكتيب

حيث يتيح ، Microsoft office لشبكة، مثل تطبيقخارج اداخل و

وباإلضافة ، والعروض التقدمييةوجداول البيانات املستندات إنشاء للمستخدم 

 Excelو Word م  امللفات اليت مت إنشاؤها م ه تتوافق ملفاتإىل ذلك، 

.PowerPointو
(14) 

4-1-Go meeting : تطبيق سحابي يستخدم لعقد االجتماعات على

مستوى الشركات أو لألفراد حيث تستعضيف شبكة االنرتنت االجتماع، 

وميكن لألفراد اجملتمعني )حمليا أو دوليا( تبادل الوثائق، عرض التقارير، 

ق ، كما ميكنهم تقاسم سطح املكتب الرقمي وميكن ألي ععضو تبادل املوا

 يف االجتماع حتميل امللفات من جهاز الععضو اآلخر، يتوافق تطبيق

Gomeeting   م  أجهزة احلاسب، اهلواتف الذكية، ما مييز هذا النوع من

نه جماني مبجرد حتمليه، لكن يف الغالب الشركات تدف  مبالغ أالتطبيقات 

.ول على االجتماعات املغلقة وضمان السريةمن أجل احلص
(15)
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4-4-Neevia: 1999 هي شركة تطوير الربجميات أنشئت يف ديسمرب 

 Pdf مجي  برجمياتها تهتم بتحويل مجي  ملفات إىل صيغة بفلوريدا،

خصوصا يف بيئة األعمال احلديثة اليت ظهرت احلاجة اهلائلة لتحويل 

تركيز الشركات على احملافظة على خصوصا بعد  Pdf حمتوى األعمال إىل

تأمني، واهتم املوق  بالوثائق املعلومات السرية يف اجملال القانوني واملالي وال

لكرتونية،اال
(16)

وقدم العديد من املنتجات للشركات تساعدها يف حتويل  

 ملفاتها واحملافظة عليها ومن تلك املنتجات مثال: 

برنامج إلكرتوني يقوم بتحويل مجي  الوثائق  :docuPrinter LTمنتج  -

حبيث  pdf صيغة إىل Word, Excel, PowerPoint اإللكرتونية بصيغة

 حيافظ الشركة على مجي  وثائقها من التغيري والتزوير.  

ئق برنامج إلكرتوني يقوم أيعضا بتحويل الوثا :docuPrinter pro منتج -

 ,PDF, EPS, PostScript وثائق بصيغةإىل  Word, Excel, PowerPoint بصيغة

TEXT, JPEG, TIFF, PCL-XL  وكلها صيغ رقمية مشفرة تستخدمها

الشركات احمللية والدولية إلرسال الوثائق وامللفات دون اخلوف من تعرض 

 مواقعها اإللكرتونية والربيد لالخرتاق.

4-1-Dropbox :دمات التخزين السحابيهو برنامج خ cloud storage  

الشخصي، يساعد على ختزين البيانات، امللفات، الصور، يتيح الربنامج 

ه يتيح العمل املتواصل، حيث ما مييز الربنامج أّن، 15GB سعة ختزين أوىل

تستخدمه الشركات لتخزين البيانات والوثائق على أجهزة الشركة، 

 املنزل وعلى اهلواتف الذكية، وعند ويفتح املوظف حساب على جهازه يف

نقل البيانات على جهاز الشركة تنتقل إىل باقي األجهزة تلقائيا، 

املوظفني العمل يف كل مكان دون احلاجة إىل اجلهاز الشخصي ويستطي  

.يف الشركة
(17)

 

 Scope Of نطاق السحابة الرقمية يف إدارة املوارد البشرية:-1

Cloud Computing In HRM 

السحابية من قبل العديد من الشركات  تستخدم احلوسبة الوقت احلالي،  يف

لتعزيز رحبيتها وكذلك حتقيق االستدامة يف عصر الثورة التكنولوجية، اليت 

من خالهلا القدرة احلاسوبية للشركة مفتاح لتوليد ميزة  تأصبح

http://www.neevia.com/products/dplt/
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، فنموذج احلوسبة السحابية يعزز Competitive Advantage تنافسية

لتخزين ومعاجلة البيانات وانتقال املعلومات بني وظائف الشركة،  فرصة

حلول مبتكرة تساعد البشرية لتحقيق وقد مت تطبيقه على وظيفة املوارد 

وإدارة ختطيط القوى  Performance Measurement يف قياس األداء

واالحتفاظ بهم من أجل ، Management Workforce Planningالعاملة 

عموما بأنها  HRM لشركة؛ وتعرف إدارة املوارد البشريةحتسني أداء ا

االسرتاتيجية األهداف خلدمة للموظفني أقصى أداء حتقيق إىل تهدف "وظيفة 

لصاحب العمل"،
(18)

من خالل التعريف ميكن القول إّن هدف إدارة  

املوارد البشرية باملقام األول يتعلق بكيفية إدارة األفراد داخل الشركات 

لتحقيق  policies and systems ز على السياسات والنظمم  الرتكي

م  التكنولوجيا أصبحت تتفاعل سرتاتيجية؛ هذه األهداف اليت هداف االاأل

الرقمية )االنرتنت( لتحقيق خيارات تقدم فوائد متفاوتة من حيث 

الكفاءة، وتوافر، والتدرجية، وسرعة النشر، وكلها مزايا توفرها أنظمة 

يت تشكل مزيج من الربجميات والتقنيات اليت توفر عدة إدارة سحابة ال

خدمات منها:
(19)

  

عبارة عن قاعدة  Cloud Service Portal بوابة سحابة اخلدمة: -

من وإىل اإلدارة العليا أو املسؤول املشرف، األوامر رقمية الستقبال وإرسال 

ة، فرتسل التقارير املالية، وخطط اإلنتاج، واالسرتاتيجية التسويقي

فعضال عن املهام الرئيسية إلدارة املوارد البشرية من توظيف وتكوين 

واستقطاب، وتسيري األجور، من مزاياها سحابة اخلدمة أنها توفر الوقت 

 والتكلفة وسرعة التنفيذ.

عد إرسال التقارير عرب بوابة ب Resource Manager إدارة املوارد: -

ارد اإللكرتوني ورصد مجي  خدمة السحابة، حيث يسمح نظام إدارة املو

األنشطة للموظفني على مستوى الشركة ويتم تقييم أداء املوظفني من 

(، Passwordالسر كلمة) للنشاط Digital code خالل الشفرة الرقمية

ويتم متابعة املوظفني من اإلدارة العليا عن طريق نظم التسيري الرقمي 

 وتصحيح األخطاء وحتسني أدائهم.  
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مبرحلة بالتكوين  وتسمى  Configuration Management تكوين:إدارة ال -

الوظيفي على  اليت تهدف إىل ختفيف العبءالداخلي للمتابعة واملراقبة 

 املوظفني أثناء اخلدمة السحابية. 

تهدف إىل االستفادة من التكنولوجيا الرقمية خدمات السحابة  وعموما فإّن

لشركة، وقد ساعدت يف ظهور وتطور يف تقديم خدمات املوارد البشرية يف ا

تعتمد على الويب يف  اليت  E-HRةمفاهيم اإلدارة املوارد البشرية االلكرتوني

إدارة أنشطتها يف أي وقت وأي مكان، ومن وظائف إدارة املوارد البشرية 

اليت تعتمد على السحابة الرقمية جند:
(20)

  

  :Human resource Planningختطيط املوارد البشرية  -

 يف املساعدة يف بناء قواعد البيانات-السحابة–تساعد تكنولوجيا الرقمية 

databases  اليت ترتبط بسجالت العاملني بالشركة ومتطلبات كل قسم

من األقسام، فعضال تكوين نظام معلومات املوارد البشرية ميكن من 

حول املوظفني، اليت ال  store voluminous data ختزين بيانات ضخمة

اعد فقط يف حتديد مواقعهم ومؤهالتهم بل متكن من قياس أدائهم تس

 وحتديد مقدرتهم على شغل الوظيفة.

 E- Administrationاإلدارة اإللكرتونية:  -
متنح تقنيات السحابة الرقمية إدارة املوارد البشرية اآلليات حلفظ وحتديث 

وظفني، سجالت املوظفني ومج  املعلومات اهلامة املتعلقة بأمساء امل

والربيد اإللكرتوني، لتفعيل الوظيفية مؤهالتهم، مستوى التكوين، رتبهم 

وظيفة عملية االتصال والتفاعل عرب الشبكات اإللكرتونية، كما تقوم 

البشرية بتأهيل املوظفني وحتديد استحقاقات التعويض واخلربة املوارد 

لبيانات عن طريق الشبكة الرقمية، وحتفظ هذه البيانات يف قاعدة ا

 املركزية السرتدادها يف أي وقت وكلما لزم األمر. 

  E- Recruitmentالتوظيف اإللكرتوني:  -

تقوم إدارة املوارد البشرية يف الشركات العاملية باالعتماد على مواق  

 للعرض الوظائف الشاغرة وخدمات التوظيف على النت 8.3للويب 

Online recruitment ،كلفة للشركة، فعضال عن حيث توفر الوقت والت
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 , ,Linkdin,   careers.total املواق استقطاب الكفاءات، وجند من تلك 

jobboom الربجميات هذه املواق  توفر خدمات السحابة الرقمية املتعلقة ب

 . SAAS كخدمة

 Training and Development  :التدريب والتنمية -

 E-learning اإللكرتونيرافق التطور التكنولوجيا ظهور مفاهيم التعلم 

والتدريب عن بعد، وكلها وسائل تهدف لتمكني القوى العاملة باملهارات 

واملعرفة اليت حتتاجها ملواكبة السوق املتغرية، وتتميز برامج التدريب 

والتعليم اإللكرتوني بالسرعة والكفاءة، حيث ميكن ألي موظف االستفادة 

ية وكفاءة ومن أي مكان يف من دورات تدريبية يف مكان العمل بفعال

 العامل دون احلاجة لتحمل التكاليف أو التنقل للمراكز التدريبية. 

 Gotomeetingمنوذج سحابة إدارة االجتماعات -6
مواق  الويب استعضافة متثل خدمة  Gotomeeting السحابة الرقمية ملوق 

ية للشركات خصوصا املتعلق منها بإدارة االجتماعات والدورات التكوين

من طرف قسم اخلدمات املوق  و وق  ئعقد املؤمترات الرقمية، أنش ىوحت

 يف شهر جويلية، Citrix in Santa Barbara, California الرقمية لشركة

ويتيح املوق  خدمات سحابة متنوعة متثل برامج وتطبيقات ، 2114

م  الكومبيوتر، اللوحات الرقمية، اهلواتف الذكية، كما يوفر  فقتتوا

 لعقد وإدارة االجتماعات، Gotomeeting وق  عدة خدمات رقمية مثلامل

GoToMyPC   ونقل وحتويل املعلومات املوظفني لتقاسم صفحة املكتب م

ملوق  ف اأضاخدمة سحابية إلدارة املؤمترات، كما  GoToAssist وامللفات،

 سنة GoToTraining وخدمة 5111نة س GoToWebinar خدمات

8313.
(21)

: وميكن شرح تلك اخلدمات على النحو التالي 
(22)

 

- GoToMeeting: عبارة عن تطبيق رقمي application  يتم تثبيته على

هزة الرقمية، لعقد االجتماعات غري حمدود على الشبكة مجي  األج

ععضو، يتمكنون  52الرقمية، ويصل عدد املشاركني يف االجتماعات إىل 

 share من تبادل املعلومات والبيانات بتقنية تبادل الشاشة بنقرة واحدة

your screen with just a click ، كما يتيح التطبيق االتصال وجها لوجه

http://en.wikipedia.org/wiki/GoToAssist
http://en.wikipedia.org/wiki/GoToTraining
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ويتم االتصال عن طريق برتوكول  HD يات الفيديوعن طريق تقن

 االنرتنت واهلاتف، وميكن للموظفني الدخول لالجتماع عن طريق أجهزة

 . iPad, iPhone or Android device، والكومبيوتر

-GoToWebinar :  التطبيق على عقد الندوات واملؤمترات من يساعد

ي، من مزاياه أنه شخص للتفاعل الرقم 0111مكان واحد، وميكن دعوة 

يوفر تكاليف السفر والتنقل وتعتمد الشركات املتعددة اجلنسيات للعقد 

يف دقائق دون  webinar املؤمترات من موق  الشركة األم؛ ويتم إنشاء

احلاجة إىل املعرفة الكافية بتكنولوجيا املعلومات، يستطي  احملاضر أو 

ف املوظفني سواء مدير الشركة تقديم عرض على الشبكة الرقمية آلال

 عن طريق أجهزة الكومبيوتر أو األجهزة الرقمية الذكية.

- GoToTraining : يتيح التطبيق برنامج التدريب عرب اإلنرتنت، كما

 يساعد وظيفة املوارد البشرية على عقد دورات تدريبية تفاعلية

interactive training  للموظفني، ويكمن أن تستقطب الدورات أكثر من

موظف، من مزايا التطبيق أن الدورات التكوينية اليت يستفيد منها  833

املوظفني تكون يف مكاتب عملهم دون احلاجة للمراكز تكوين، وقد 

ساعد هذا التطبيق العديد من الشركات لتوفري الوقت وتكاليف السفر 

وذلك ألنه يعتمد على نقل الدورات والربامج التدريبية عن طريق 

 ني. االنرتنت للموظف

 :  Gotomeeting  تكوين السحابة الرقمية-7

الرقمي إىل جمموعة من اخلطوات  االجتماعحيتاج املدير أو املسري قبل عقد 

فيمكن ، Gotomeeting خدمة سحابة عرب االجتماعاليت تساعد يف إدارة 

 األجهزةاليت تتاح على خدمات من عدة  االستفادةبعد التسجيل يف املوق  

وتوجد خطوات أو اهلواتف الذكية،  حيلكومبيوتر اللوالعادية أو ا

:Gotomeeting لتكوين االجتماع من خالل تطبيق
(23)

 

جمانية، لكن جيب   Gotomeeting خدمات موق ّد تع :التسجيل يف املوق -

سم، مة التسجيل، وتقديم مجي  املعلومات االدد من اخليعلى املستف
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يل جأو فرد(، وبعد عملية التسل، الرقم السري، الوظيفة )شركة يمياال

 يف املوق  تتاح مجي  اخلدمات. 

الربنامج حتميل  اخلدمةمن املستفيد  جيب على: Gotomeeting حتميل خدمة-

على اجلهاز ليتمكن من الدخول التلقائي خلدمة السحابة وإدارة 

 . االجتماعات

بعد الدخول  هذه اخلطوة تأتي Creating Meetings :خلق االجتماع-

على التطبيق، حيث يقوم املستفيد يف دقائق فتح خيارات االجتماع على 

 ديراملللموظفني، ويستطي   إشعاراتالشبكة الرقمية من خالل إرسال 

ق تظهر يبعد فتح التطبواء أو كعضيوف؛ عضدعوة عدة أشخاص كأع

 Meet جتماع يذهب املدير إىلالنافذة اليت تعضم عدة أوامر، وللبدء باال

Now  ثم إىل Start  انظر  .ينوقوم بعدها بإدخال أمساء املوظفني املدعيو(

 (18امللحق 

ومباشرة،  بسيطةطريقة هي    Schedule a Meeting :جتماعجدولة اال-

ويقوم املوظفني  Schedule a Meeting مرحيث يذهب املستفيد لأل

جتماع مثل برنامج االجتماع، تاريخ االجتماع بإدخال معلومات اال

ية والنهاية(، وملزيد من األمان يقوم املدير بوض  االجتماع يف )البدا

ي موظف أالغرفة السرية من خالل الرقم السري حبيث ال يستطي  

الرقمية إذا مل تكن لدي الرقم السري. )انظر  االجتماعالدخول لغرفة 

 (12امللحق 

 عندما يبدأ املدير يف إدارة  Conducting Meetings :قيادة االجتماع-

مثل تقاسم الشاشة، عرض اخلصائص جمموعة من  أمامهيكون  االجتماع

صور املوظفني احلاضرين، منح التدخالت لألععضاء، حتويل املكاملات 

إىل عدد أقل،  احتاجفني، عزل املوظفني يف حال ظالصوتية لباقي املو

. جتماعهذه اخلصائص غري متوفرة لباقي األععضاء فقط ملدير اال

 (13)امللحق 
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  Gotomeeting تطبيق يساعد  Desktop Viewing: سطح املكتب رضع-

حتميل و لتقديم العروضوذلك  حعضورلل سطح املكتب على تقاسم

  االجتماع. أععضاءالتعاون بني مجي  تاحة إو وطرح طرق التدريب، امللفات

ميكن للموظفني املشاركني : HDFaces Group Video استخدام خاصية-

اليت تتيح رؤية  HDFaces Group Video ام تقنيةيف االجتماع باستخد

مريا عالية التقنية، وتستخدمها الشركات عادة ااألععضاء عن طريق ك

فيها أو توجيهات مداخلة عند عقد اجتماعات موسعة يكون للمدير 

ضمن خدمات السحابة الرقمية  HDFaces للموظفني، وتدخل خدمة

 (30)امللحق  .Gotomeeting اجملانية لتطبيق

نقلة نوعية يف نهج إىل إحداث سعى الشركات ت ّنإيف األخري ميكن القول 

ينبغي وظفيها، لذا خدمات تليب االحتياجات املتغرية مل عملها لتقديم

ألنها موثوقة وقابلة للتحكم ومعتمدة،  ة الرقميةاالستفادة من السحاب

 تيحفعضال عن أنها تلكونها بسيطة ومنخفعضة التكلفة السحابة، وكذلك 

حرية االختيار واالندماج  عطياليت تاملتكاملة احللول اهلندسية العديد من 

 وحتقيق الفعالية اإلدارية واإلنتاجية.

8 

قبل ظهور السحابة الرقمية وانتشار استخدامها كتقنية حديثة      

وظائف الشركات السلعية  حتقيق العالقة التكاملية بنيإلدارة األعمال و

وتطبيقات برجميات تعتمد على  الشركات سواء، كانت تلكعلى حد  واخلدمية

بقدر ما كانت عمليات روتينية الرقمية ال تعكس التطور احلاصل يف البيئة 

بطيئة، كثرية التعقيد خاصة عند نقل املعلومات والبيانات، اليت مل يتم 

بعد توجه الشركات حنو  وهلا ونقلها من قسم ألخر إاّلاحتديث عمليات تد

د التكنولوجيا احلديثة كمورد يساعد يف حتقيق التميز السوقي، اعتما

 األنشطةآلية تستخدمها لتقليل التكاليف وتسري  أنه فعضال عن 

 اليت تنعكس على حصة الشركة ومبيعاتها، وألّن اإلنتاجيةوالعمليات 

وظيفة املوارد البشرية تشكل حمور اهتمام الشركات فقد دجمت بعض 

تكوين الستقطاب واالتوظيف والت اإدارة عمليبة يف اتقنيات السح
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وحيقق الرضي  العماللق تواصل فعال يعضمن والء ، باإلضافة خلتدريبالو

، وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج نستعرضها ميا وظيفيال

 يلي:  

السحابة الرقمية تشكل تكنولوجيا حديثة مرتبطة أساسا بعلوم  -

لشبكات اإللكرتونية، تساعد يف نقل وتبادل احلاسب وتقنيات االتصال وا

املعلومات، مت تطويعها يف العديد من القطاعات الصناعية، اإلنتاجية، 

اخلدمية والتعليمية والصحية بهدف حتسني جودة تلك األنشطة وضمان 

 الكفاءة والفعالية؛ 

ة البنيطاقة استيعابية مرنة على مستوى  الرقمية وفر السحابةت -

سواء على تتيح وصوال واتصاال أسرع من ي شركة، كما التحتية أل

الشبكة الرقمية أو داخل الشركة من خالل نظام االتصال الداخلي، 

ختزين التطبيقات املعبأة بالبيانات على األجهزة  فعضال عن أنها تعمل على

 لية والدولية لتسهيل الوصول إليها؛احمل

جتعل الوصول إىل البيانات أمرا  املرونة اليت حلوسبة الرقميةما مييز ا إّن -

فال حاجة  ،متاحا من أي مكان ويف أي وقت عن طريق شبكة اإلنرتنت

باستمرار مرة أو محل وسائط التخزين  كّلاحلاسوب الستخدام نفس 

 ؛للوصول إىل البيانات

النشاط، القدرة على التوس   رقميةمتتلك السحابة اليف الشركات،  -

وظائف، إدارة العالقات بني املوظفني، ختزين حتويل املعلومات، ربط ال

استمرارية األرشيف وحفظ املعلومات الالزمة، وكلها خدمات تعضمن 

 تطوير السل  واخلدمات اليت تقدمها الشركات؛تقديم اخلدمة وإمكانية 

وصول إىل من خالل تطبيقات السحابة الرقمية تستطي  الشركات ال -

)موظفني، موردين، الفعال جبمي  األطراف  االتصالمن خالل العاملية الشبكة 

 ، كما أّنتوفري نفقات رأس املالمنافسني(، فعضال عن ختفيض التكاليف و

 الذي تبحث عنه الشركات؛ األمن واالمتثالالسحابة توفر 
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يف جانب املوارد البشرية، تساعد السحابة الرقمية يف تسيري عمليات  -

رات العاملني، رعاية دعم املوظفني، مهاوتنمية ، البشريةاستقطاب املوارد 

 تسهيل عملية التعني؛

كنموذج إلدارة وتسيري االجتماعات،  Gotomeeting يساعد تطبيق -

 يف العامل، بهدف متعددة متتلك فروعا والذي تعتمد عليه عادة شركات

، وتوفري التكاليف إتاحة بياناتها جلمي  الفروع من خالل سحابة التخزين

 اإلضافية. 
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 استخدام األساليب الكمية في إدارة مشاريع الصيانة 

 لطاقة الكهربائية دراسة حالة: محطة لبرق إلنتاج ا

 –بوالية خنشلة  - 
Utilisation des méthodes quantitatives dans la gestion des projets 

de maintenance 
Cas pratique de station LABREG de production d’énergie 

électronique à KHANCHELA 

 بسكرة-جامعة محمد خيذر أ.د جمال خنشور

  كز الجامعي تمنراستأ. سيف الدين تلي المر
S 

تهدف الدراسة إىل التعرف على الدور الذي تؤديـه األسـاليب الكميـة )أسـلوب املسـار      

( يف إدارة مشـروع صـيانة   PERTوأسـلوب تقيـيم ومراجعـة الـربامج      CPMاحلرج 

أجـل  للطاقـة الكهربائيـة مـن     حمطة لربق )خنشلة(، وللحفاظ على استمرار إنتاجها

 بأقل التكاليف، مت حتديد دراسة الصيانة الوقائية بشكل عـام  حاجات املواطننيتأمني 

للتوربني الغازي بشكل خـاص، ثـم    (CI)وَتْخِصيص أنشطة فحص غرفة االحرتاق 

وقـت إجنـاز   تطبيق أسلوب املسار احلرج من أجل تنفيذ مشروع الصيانة والـتحكم يف  

 وارد.خمتلف الفعاليات، وبالتالي حتقيق أكرب اقتصاد يف الوقت وامل

امُلستخَدَمة  (CPM-PERT)الذي حيتوي على تقنية  (WINQSB)وقد ُطبَِّق برنامج 

وكـذا حتديـد    يف حساب األوقات املبكرة واملتأخرة وحتديد فائض الفعاليـات امليكانيكيـة  

الوقت الالزم ألعمال الصيانة اخلاصة  صاملسار احلرج، حيث توصلنا اىل إمكانية تقلي

األجزاء امليكانيكية للتوربينات يف احملطة مبقدار أربـ  أيـام يف   بفحص غرفة االحرتاق و

يف حالـة تعجيـل بعـض     بثالثـة أيـام   عمليـة الصـيانة  ميكـن تعجيـل   و الوقت احلالي،

 أنشطة املسار احلرج.

 .: األساليب الكمية، إدارة املشروع، موارد املشروع، صيانةيةالكلمات املفتاح

Résumé: 
     Cet article s’inscrit dans la perspective de montrer le rôle que 
jouent les méthodes quantitatives (CPM et PERT) dans la gestion 
de projets. En tend qu'elles sont des outils d'aide à la décision, ces 
méthodes proposent des meilleures façons d’opérer des choix en 
vue d’aboutir au meilleur résultat possible. A cet effet, et à travers 
à une étude pratique menu au niveau de station "LABREG" 
d'énergie électronique à KHANCHELA, on a essayé, par les 
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méthodes de PERT et CPM, de déterminer le processus de 
maintenance le plus efficace en matière d'économie des 
ressources et de maitriser le temps de projet d’une part, et d’autre 
part, d’assurer la continuation de production au moment d’opérer 
les travaux de maintenance. 
    Par le programme de (WINQSB), le technique de (CPM-PERT) 
nous a permet de calculer les temps d’avencement et les temps de 
retard des activités mécaniques, et de determiner le chemin 
critique qui réduit la période de maintenance par quatre jours 
dans le cas normale, et par deux jours en cas d’avance de 
certaines activités au chemin critique.         

 
شبكات األعمال إحدى األساليب الكمية يف حتليل وتصميم النُّظم،  تعّد

وهي أسلوب علمي متطور يف ختطيط ومراقبة تنفيذ املشروعات 

وتنظيمها على شكل شبكة تعكس التسسل الزمين واملنطقي لتنفيذ 

ئمني على املشاري  عمليات املشروع وأنشطته املرتابطة، فهي تقدم للقا

معلومات وافية عن  ظروف سري العمل عند تنفيذها، والبدائل اليت ميكن 

اتباعها لتجنب املشكالت واملعوقات أثناء مراحل التنفيذ، مما يسهم يف 

اتعضاح تفاصيل املشروع. فالتحليل الشبكي إذن هو األداة التنظيمية 

ال وفق  الربنامج اليت ميكن من خالهلا ضبط سري عملية تنفيذ األعم

 له، وحتديد املوارد املطلوبة وتوزيعها لتنفيذ املشروع.  املخطط

حيتاج املشروع إىل أنشطة ومهام متنوعة ومتعددة، بععضها ميكن أداؤه 

منفرًدا، واآلخر يعتمد على غريه من األنشطة، كما حتتاج عملية التنفيذ 

لقيود اخلاصة الستغالهلا إىل جمموعة من املوارد، ونظًرا حملدوديتها ووجود ا

وما تتطلبه من حسابات دقيقة للتكلفة والوقت، يتوجب اسخدام 

يف إدراة املوارد وإعادة ختصيصها  -خاصة الكمية -األساليب العلمية 

لعضمان االستخدام األمثل، وحتسني عمليات األداء بتقليص وقت تنفيذ 

 املشروع وبالتالي التكلفة.

فعاال يف حتديد أهداف ومسارات العمل  يؤدي التخطيط الشبكي دورا

والربامج يف أية مؤسسة إنتاجية أو خدماتية مبا يساهم يف حتقيق أهدافها 



  أ. تليو أ.د خنشور           ...ستخدام األساليب الكمية في إدارة مشاريع الصيانةا 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (151) 1106( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

وتقليل الفعاليات غري العضرورية لنشاطات املشروع، واحلرص على حتقيق 

إنتاجية عالية من خآلل استغالل العناصر األساسية واحلفاظ على 

 وسائل اإلنتاج.

ض له وسائل اإلنتاج يف املؤسسات الصناعية من مشاكل ونظرا ملا تتعر

تعيق إنتاجيتها النامجة عادة عن تأخري إجراءات الصيانة الوقائية أو 

انعدمها، بات من العضروري إعطاء االهتمام الكايف لوظيفة الصيانة اليت 

تهتم بتخطيط وبرجمة فعالياتها وإعداد معايري ثابتة لألداء وساعات 

األدوات االحتياطية، وتأهيل الكوادر البشرية مبا يؤدي إىل العمل وتوفري 

 ختفيض التكاليف، وحتسني األداء وفقا لألسس العلمية.

تعاني معظم املشاري  من تأخر يف اإلجناز وفوضى يف مشكلة البحث: 

التنفيذ، ويعود ذلك إىل غياب عملية ختطيط وبرجمة زمن أنشطة املشروع 

متطور، ويعد هذا األمر أحد أهم األسباب إلجنازها وفق أسلوب علمي 

 املؤثرة سلًبا على جناح تسيري وإدارة  موارد املشروع .

ويأتي التخطيط الشبكي كأسلوب فعال ضمن عملية تسيري موارد 

املشروع يف الكشف عن االحنرافات واختاذ اإلجراءات التصحيحية يف الوقت 

العمل باجلودة املطلوبة  املناسب، ويهدف هذا األسلوب العلمي إىل تنفيذ

  م  استخدام أقل قدر ممكن من املوارد املالية واملادية والبشرية.

 وعلى هذا األساس مت حتديد مشكلة البحث فيما يلي :

 كيف يتم استخدام األساليب الكمية يف إدارة مشاريع الصيانة؟

اج وملعاجلة هذا املشكل قمنا بدراسة ميدانية على مستوى حمطة لربق إلنت

الطاقة الكهربائية خبنشلة، ومن خالهلا حاولنا إجياد أجن  احللول للقيام 

 بأعمال الصيانة من أجل حتقيق االستغالل األمثل ملوارد املشروع.

 مفهوم الصيانة وأنوعها:  -2
ُيعرِّف معهد املقاييس الفرنسي الصيانة على  تعريف الصيانة: 2-2

لتجعل املعدات واآلالت أساس "أنها الوظيفة اليت تقدم كل شيء ضروري 

جاهزة للعمل يف الوقت املناسب كًما ونوًعا"
(2)

مما يعين أنها فعالية  .
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ضرورية الستمرار العملية اإلنتاجية واحلفاظ على الفرتة املثلى لعمل 

 املعدات وأداِئها، كما أنها تعمل لرف  كفاءة املنظموة اإلنتاجية.
فنية اليت تقوم بها إدارة الصيانة وُتعرَّف أيعضا بأنها "جمموعة من النظم ال

لتقليل األعطال، وجعل األصول يف حالة تشغيلية جيدة أوإعادة تلك 

احلالة اجليدة هلا عندما تتعطل"
(1)

كما يوجد من يعرفها على أنها ، 

"إصالح التلف الناتج عن اإلستعمال وكذلك الوقاية من هذا التلف 

العمل بشكل اقتصادي"لتجنب وقوعه واحملافظة على القدرة ألداء 
(1)

 ،

معدات وخطوط وظهور تكاليفها وارتفاع وبازدياد االستثمار يف املوجودات 

إنتاجية ذات تقنية عالية، زاد االهتمام بالصيانة، فقد طور مركز 

مفهوم الصيانة ُمطِلقا ( National Maintenance Center)الصيانة الوطنية

 ، وهو(Terotchndogy) جي عليها مصطلحا جديد ُعِرف بالتريوتكنولو

واهلندسية اليت تطبق على املوجودات واملالية اإلدارية التطبيقات "مزيج من 

املادية وتتعقب دورة حياتها االقتصادية وتهتم مبواصفات وتصميم 

اإلعتماد عليها وإجراء الصيانة إمكانية للتأكد من واملباني املصن  واملعدات 

م برتكيبها والتأكد من صالحية إستعماهلا الالزمة هلا. فعضال عن اإلهتما

وإجراء التحويرات عليها وإستبداهلا باإلعتماد على البيانات اليت حيصل 

عليها بالتغذية العكسية من تصميمها وإجنازها وتكاليفها "
(3) 

الصيانة هي كافة الفعاليات اهلندسية والفنية  ّنإومن هنا ميكن القول 

من استمرار العملية اإلنتاجية دون توقفها غري واإلدارية واملالية اليت تعض

املتوق ، وتساهم يف رف  قيمة املؤسسة من خالل تقديم منتجات ترضي 

 حاجيات زبائنها يف الوقت احملدد وبتكلفة مناسبة.

احلصول على  اهلدف الرئيسي من الصيانة هو أهداف الصيانة: 1-2

يف البيئة ني للعاملأقصى طاقة للمعدات وتأمني ظروف عمل آمنة 

الصناعية
(5)

 إضافة إىل جمموعة أهداف أخرى تتمثل يف ما يلي: 
: برجمة الكميات املتوق  إنتاجها الوصول إىل إنتاج الكميات املربجمة.-أ

جيب أن تكون مدروسة من طرف فرعي الصيانة واإلنتاج وهذا لتحديد 
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الكشف فرتات توقف اإلنتاج إلجراء عمليات الصيانة، والقيام بعمليات 

الدوري واملستمر آلالت املصان  تفاديا حلدوث األعطال، وهذا كله لتلبية 

الطلبات املقدمة واملتعاقد عليها مبا يساهم يف احلفاظ على مسعة 

املؤسسة
(6)  

: ويكون هذا عن طريق الفحص الدوري تقليص فرتات األعمال -ب

ية كالتزييت وتغيري القط  املتآكلة، وكذا القيام بباقي العمليات الفن

والتشحيم والعمل على ختفيض فرتات توقف التجهيزات إىل أقل حد 

 ممكن.
: لعضمان إحرتام األهداف األمنية لشروط العمل واألمن - جـ

سالمة األفراد الذين يستخدمون هذه التجهيزات، جيب توفري ظروف 

 عمل مساعدة وإمكانيات فنية تساهم يف جتنب األخطار واحلوادث املهنية.

: من خالل تقليل عدد األجزاء اإلحتياطية املطلوب ختزينها - د

ضمان التحكم يف خمزون األمان لقط  الغيار )سريعة، متوسطة وبطيئة 

اإلهتالك(، اليت حُتول دون تعطل العملية اإلنتاجية وإرتفاع تكلفة  

التخزين نتيجة لكرب حجم األجزاء اإلحتياطية احملتفظ بها.
 

 

: تتطلب اجلودة من القائمني على جودة اإلنتاج احملافظة على - هـ

العملية اإلنتاجية ومسئولي الصيانة جتنب كل األعطال، كأخطاء التحكم 

ما يؤثر سلًبا علي جودة املخرجات  يف اآللة أوعدم مطابقة املدخالت وهو

بالعضرورة، ومنه البد من التحديد وبدقة إىل أي مدى ميكن تقبل األخطاء 

ســري  وإزالتها بتدخل
(7) 

: وختص آجال اإلنتاج وآجال تدخالت الصيانة إحرتام أجال اإلنتاج -و

الوقائية فالربامج واجلدولة الزمنية تكون موضوعة بالتنسيق بني قسم 

ما يلزم إحرتام مواعيد التدخالت املتفق  اإلنتاج وقسم الصيانة، وهو

 خسارة عليها بتقليل الوقت املفقود نتيجة األعطال، اليت تتسبب يف

إقتصادية للعملية اإلنتاجية نتيجة لتوقف اإلنتاج وتكاليف إعادة 

التشغيل
(8)

. 



(157) 

 (01) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

: إن األهداف السابقة ال تتطلب كفاءة البحث عن التكلفة املثالية -ز

تقنية فحسب بل جيب أن يعمل القائمون على الصيانة حبساب تكاليفها 

ني االعتبار الوقت بدقة قبل الشروع يف التنفيذ، باإلضافة إىل األخذ بع

العضائ  من اإلنتاج الناجم عن أعمال الصيانة، وزيادة العمر االفرتاضي 

لآلالت وبالتالي احلصول على عائد إقتصادي أكثر جدوى، م  القيام 

بالتعديالت اليت من شأنها زيادة العمر االفرتاضي لآللة وحتسني معدل 

اإلنتاج والتقليل من تكلفة الصيانة
(9)

  

: هناك العديد من التصنيفات للصيانة يف األدبيات اع الصيانةأنو  1-3

"حيث صنفها إىل ثالثة Keith" Mobleyوالبحوث منها ذلك الذي قدمه

 (.82مبني يف الشكل رقم ) أصناف رئيسية كما هو

 ( أنواع الصيانة01الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثالمصدر: 

لذي تنطلق منه عملية الصيانة األساس ا إّن :الصيانة الوقائية.-أ

التفكري املسبق واالستعداد للحاالت الطارئة قبل وقوعها أي  الوقائية هو

أنها" تقوم على التخطيط السليم ملن  حاالت التوقف املفاجئ يف املعدات 

وذلك عن طريق وض  برنامج حمدد للقيام بصفة دورية  بتنظيف 

ها وإحالل األجزاء املتآكلة وخدمة مجي  األجهزة وفحصها والتفتيش علي

بأجزاء أخرى جديدة
 (10)

 . 

الصيانة 

 العالجية
 محسنةالصيانة ال وقائيةالصيانة ال

 المتفاعلةالصيانة 

معتمة على الصيانة ال

 المعولية

 غير مخططةالصيانة 

 المجدولةالصيانة  يةالتنبؤالصيانة 

 الصيانة 
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وتتميزالصيانة الوقائية بأنها أقصر مدة وأقل تكلفة غالبا من الصيانة 

التصحيحة. ومن األمثلة املعتادة للصيانة الوقائية تنظيف واستبدال 

الفالتر وتغيري الزيوت والتشحيم ُووجد أن هلا أثرًا إجيابيًا على العمر 

اضي للمعدات ومتن  تعطل األجزاء احلرجة والثمينة يف اآلالت. وتتم االفرت

جدولة الصيانة الوقائية عادة بشكل دوري بناء على الوقت مثاًل كل 

بناء على زمن تشغيل اآللة مثاًل كل مخسة آالف ساعة عمل شهرين أو
 

(11)
 وتقسم الصيانة الوقائية إىل األقسام الثالثة اآلتية: 

: هلذه الصيانة أهمية كبرية الستمرار أداء اعلةالصيانة املتف -

املعدات بشكل جيد ويتمثل ذلك بفحص العامل هلا حبواسه البصرية 

األجهزة اخلاصة بالصيانة وحتديد البداية املمكنة لآلعطال أووالسمعية 
(12) 

عتمد الصيانة التنبؤية على مبدأ "مراقبة : تالصيانة التنبؤية -

ات من أجل التنبؤ بنوع وميعاد العطل قبل حدوثه للآلالت واملعد  "احلالة

مما يرتتب عليه توفري املال أكثر من أى نوع من أنواع الصيانة األخرى 

ألن اإلصالحات تتم فقط عند احلاجة "قبل حدوث العطل" باإلضافة  إىل 

أنها تكون خمططة ومدروسة وحتت السيطرة،
(21)

ويتم ذلك باستخدام  

 :عدة تقنيات من أهمها
 قياس االهتزازات امليكانيكية وحتليلها"Vibration Measurements 

and Analysis" التنبؤية أهم تقنيات الصيانة  
 الفحص البصري"Visual Inspection" 
 األشعة فوق الصوتية"Ultrasonic Testing"  
 األشعة حتت احلمراء"Infrared Thermography" 
بناء على جدول زمين  : هي الصيانة اليت ُتجرىالصيانة اجملدولة -

.موضوع سلفا وواجبات حمددة يتم تنفيذها طبقا هلذا اجلدول
(23 )

 كما

تهدف إىل ضمان عمل املعدات واآلالت بصورة جيدة وتاليف حدوث 

نشاط ضروري وحيوي ؛ لكن ما نراه  األضرار والسلبيات مستقبال. وهو

  ج يتأثر بها.طول الفرتات اليت يتم القيام بها عالوة على أن اإلنتا هو
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: ويقصد بهذا النوع من الصيانة عمل الصيانة العالجية.-ب 

اإلصالحات الالزمة للمعدات حني توقفها عن العمل ألسباب فنية 

كحدوث كسر أوتآكل يف أحد أوبعض أجزائها، فمهما كانت الصيانة 

 الوقائية دقيقة ومنظمة فالبد أن حيدث عطل للمعدات إما عاجال أو

البد من توفر اإلمكانيات الالزمة إلصالح العطل يف حلظة آجال، لذلك 

حدوثة حيت ال يتوقف اإلنتاج
(22)

إذا تهدف الصيانة العالجية إلصالح  

خلل معني يف جزء من اآللة فور ظهوره مبا يكفل إعادة اآللة  فشل أو

 إعادتها للعمل مبعدهلا املطلوب، ويتم فيها: للتشغيل بعد توقفها أو

 األجزاء اليت إنتهى عمرها االفرتاضي .  التالفة أو تغري األجزاء 

  إجراء عمليات اإلصالح على بعض األجزاء بهدف إعادة

 إستعماهلا مرة أخرى 

 إجراء عمليات العضبط واملعايرة لبعض أجزاء اآللة اليت حتتاج إىل ذلك 
حدوث  الفرق األساسي بني الصيانة العالجية والوقائية هو إّن     

مفاجئ قبل فعالية الصيانة العالجية، يف حني أن الصيانة العطل بشكل 

 العطل. الوقائية متن  حدوث املشكلة أو

: إن الصيانة املرتكزة على الصيانة املرتكزة على املعولية - جـ

املعولية التعترب أسلوب صيانة جديد وإمنا هي نهج منظم يعمل  غلى 

خطة مثلى تعمل  حتسني بنية وشكل نظام الصيانة الوقائية وجعلها

على تدنية األخطار الناجتة عن تعطل اآلالت إىل أقص حد، وذلك 

بالرتكيز على زيادة معولية املعدات من خالل األخذ بعني االعتبار برامج 

املوثوقية )املعولية( فهي تتطلب املعرفة اجليدة باملعدات واألعطال اليت 

حتدث هلا
 (21)

. 

لية إىل:تهدف الصيانة املرتكزة على املعو
 (29)

 

  حتسني وتوفري املعدات اليت تعترب حرجة مبا هلا من تأثري على السالمة

 واجلودة فس سري العمال.
 احلد من األعطال الفنية من خالل تنفيذ خطة الصيانة الوقائية؛ 
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  تقليض تكاليف الصيانة ومراقبتها بغية التحكم بها ضمن أدني

 احلدود ؛

 إدارة  موارد املشروع: -2

هناك تعاريف عّدة ملصطلح "املشروع" تنطلق  :تعريف املشروع 2-1

من مقاربات متباينة، وتعتمد على منطلقات متمايزة، وتتأسس على 

منظورات فلسفية ومعرفية خمتلفة. فقد عرف املعهد األمريكي إلدارة 

املشاري  املشروع على أنه سعي مؤقت إلجاد منتج منفرد
 (20 )

أما مجعية 

الربيطانية فقد عرفت املشروع على أنه جمموعة من  إدارة املشاري 

األنشطة املرتابطة غري الروتينية هلا بدايات ونهايات زمنية حمددة يتم 

منظمة لتحقيق أداء  وهدف حمدد يف إطار  تنفيذها من قبل شخص أو

معايري الكلفة والزمن واجلودة. 
(27)

وميكن تعريف املشروع أيعضا على أنه  

ة من األنشطة اليت تستهلك موارد حمددة، ينتظر منها " جمموعة متكامل

مداخيل وعوائد أخرى نقدية وغري نقدية "
(18)

 

نشاط مقيد بفرتة زمنية،  إذا املشروع يف أبسط معانيه هو" عملية أو

 أي له تاريخ بداية وله تاريخ نهاية، يتم القيام به من أجل تقديم منتج أو

إجياد قيمة معضافة، يف ظل ميزانية  خدمة ما بهدف حتقيق تغري مفيد أو

انطالقا من التعاريف السابقة ميكن النظر إىل املشروع كنظام  حمددة ".

 (02يوضحه الشكل رقم )مثلما 

 

, 82ط: ماجدة العطية, إدارة المشروعات الصغيرة, دار الميسرة للنشر, عمان, األردن, المصدر
 .23, ص1883
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: وهي سلسلة الدراسات الالزمة للتوصل إىل  مدخالت املشروع  -أ 

ادية والبشرية الالزمة ثبوت صالحية املشروع، إضافة إىل الوسائل امل

 لتنفيذ وحتقيق أهداف املشروع .
: وتتمثل يف إعداد الرتتيبات القانونية ومنح  أنشطة املشروع -ب 

املشروع شخصية اعتبارية وفنية، كإعداد تصاميم املنتجات واجلداول 

الزمنية اليت تبني وقت ومراحل فعاليات املشروع، باإلضافة إىل تشييد 

 للقيام باألعمال اإلدارية املختلفة للمشروع .املنشآت الالزمة 

: وهي النتيجة النهائية للمشروع، وهذا بناًءا خمرجات املشروع -جـ 

على ما مت إجنازه يف كل مرحلة وفقا ألهداف املشروع واخلطط املرسومة 

له، حيث ميكن أن تكون مباني، جتهيزات أو هياكل أخرى.
 (12) 

املراقبة املتزامنة على كل  خاللتتم من : التغذية العكسية -د 

ء من ظهوره كفكرة للدراسة، وصوال إىل حتقيق اأنشطة املشروع، ابتد

أهدافه، وبالتالي فإن التغذية العكسية كعملية الغرض منها حتديد 

االحنرافات وتصحيحها ليبقى املشروع على املسار املرسوم له
 (11)

. 

قصود بإدارة املشاري ، يتساءل الكثريون عن امل إدارة املشروع: 2-2

املشاري (، أما -واإلجابة هي أن إدارة املشروع تتكون من كلمتني )اإلدارة

اإلدارة فُتعرَّف بأنها عملية حتقيق األهداف من خالل القيام بأعمال 

اإلدارة من ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة
(11)

، أما املشروع فهو عملية 

نظمة لتحقيق هدف معني يف فرتة مؤقتة لتنفيذ جمموعة من األنشطة امل

 زمنية معينة وباستخدام موارد متنوعة.

وقد عرف املعهد األمريكي إدارة املشروعات "على أنها جمموعة من 

النشطات املنظمة واملوجهة حنو توظيف أمثل، واستغالل أفعضل للموارد 

املتاحة، من أجل حتقيق أهداف املشروع، باالعتماد على شتى طرق 

لكفاية والفاعلية ضمن جمموعة حمددة من القيود"وأساليب ا
(13)

إذا تعمل .

إدارة املشاري  على حتقيق التكامل والتناسق بني املوارد املتاحة والوظائف 
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بغرض حتقيق االستغالل األمثل للموارد املالية والبشرية واملادية 

  للمشروع.

 وتتطلب إدارة املشروع ممارسة الوظائف اإلدارية التالية:

أول وظيفة من وظائف إدارة املشروع  هو: التخطيط للمشروع -أ

ويتم من خالله حتديد األهداف ثم وض  اخلطط والبدائل اليت متكننا من 

الوصول إىل تلك األهداف، وتتصف عملية التخطيط بأنها عملية ذهنية 

حتليلية تتعضمن جمموعة من األنشطة الفكرية والنظرية اليت تتطلب 

رات الفكرية، آلن التخطيط للمشروع كما نعلم هو مستوى من املها

التدبري املسبق الذي حيدد مسار املنظمة يف املستقبل ؛
(12) 

وعندما يقوم املعنيون بالتخطيط يف املشاري  بإعداد خطة املشروع فإنه 

 :من املفيد االنتباه إىل األمور التالية

 ة إن الغاية األساسية من عملية التخطيط هي تأسيس جمموع

من التوجهات املكتوبة بالتفصيل متكن فريق عمل املشروع من فهم 

ومعرفة ما الذي جيب أن يتم عمله؟ وميت جيب أن يتم عمله؟ وماهي 

املوارد الالزمة لذلك؟ وميت حنتاج املوارد؟ وماهو مدى توفرها؟ وماهي 

 كلفتها؟
  إن التخطيط هو وسيلة للوصول لألهداف وليس غاية يف حد

ه فإن مهمة التخطيط هي الوصول إىل أهداف املشروع يف ذاته، وعلي

 الوقت والكلفة واجلودة اليت ترضي الزبون وجتعله يقبل باملشروع ؛
  إن أحد وظائف التخطيط للمشروع هو التنبؤ باملخاطر اليت

حيتمل أن تواجه املشروع وتعيق الوصول إىل أهدافه، ووض  

ع يف جتنب هذه املخاطر أو اإلسرتاتيجيات واخلطط اليت تساعد املشرو

 معاجلتها عند حدوثها. 
: يقصد به تصميم البناء التنظيمي الداخلي تنظيم املشروع -أ

للمشروع عن طريق توزي  الوجبات واملسؤوليات والسلطات على 

العاملني يف املشروع، وحتديد القواعد واألصول وإجراءات العمل الرمسية 
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ار مبا يعضمن حتقيق التناسق بني القوى املتبعة يف تنفيذ الوجبات واألدو

العاملة واملوارد املتاحة ويعمل على تنفيذ اخلطة بكفاية عالية.
 (11) 

نه "تقسيم العمل أوهناك من اختصر تعريفه لتنظيم املشروع  على 

"النشاطاتوالتنسيق بني 
(19)

إذن باختالف التعريفات اليت أوردها املفكرون  

 قاط:هم النأنها تشرتك يف أإال 

  يرتبط التنظيم يف املشروع بوجود هدف أو أهداف واضحة وهي

 سبب وجوده
  يستند التنظيم إىل حتديد واضح للعالقات والسلطات من أجل

 حتقيق اهلداف بكفاء عالية
  يستند التنظيم على جمموعة من األفراد مؤهلني ومدربني لديهم

 الرغبة يف توجيه جهودهم حنو األهداف املسطرة.
 Project Cost:  هي عملية تقدير تكلفة املشروع ازنة املشروعمو -جـ 

عن طريق حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ كافة أنشطة املشروع، م  تقدير 

التكلفة املتوقعة هلذه املوارد ووقت إستخدمها، حبيث ينتج عن ذلك حتديد 

الكلفة التقدرية للمشروع  شاملة كافة أنشطة وفعالياته من حلظة 

 شرة حيت حلظة االنتهاء. املبا
إن إعداد املوازنة التقديرية يعتمد على خطوات البد من إتباعها 

للوصول إىل موازنة أكثر الدقة:
 (10) 

 .التنبؤ باملوارد الالزمة لتنفيذ املشروع 
 التنبؤ بالوقت الذي حنتاج فيه هذه املوارد. 
 .التنبؤ بكلفة هذه املوارد ووقت استخدمها 

وظيفة التوجيه جمموعة من الوظائف تشمل : وعتوجيه املشر -د 

الفرعية هي: القيادة واإلشراف واإلتصال والتحفيز، وال تقتصر هذه 

الوظيفة على إصدار األوامر والتعليمات فقط من خالل الوحدات 

التنظيمية، ولكن تهتم أيعضا بإشراك العاملني يف صن  القرارات وبقوبل 

األوامر والتعليمات؛
(17) 
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: الرقابة هي جمموعة األعمال واألنشطة اليت اقبة املشروعمر -هـ 

تتعلق مبتابعة وتنفيذ املشروع، وحتليل األرقام املسجلة للتعرف على 

مدلوالتها، ثم إختاذ مايلزم من إجراءات لتحقيق األهداف، ومعاجلة أي 

قصور يف حتقيق هذه األهداف، فوظيفة الرقابة تتلخص يف التأكد من أن 

مامت من عمل مطابق ملا أريد إمتامه. مايتم أو 
(18)

 

تبدأ عملية الرقابة بالتجمي  املنتظم للبيانات وتدوينها وإعداد التقارير 

عن األداء الفعلي لآلنشطة املختلفة، وهذا اجلزء يسمى مراقبة 

األنشطة وهو خيتلف عن الرقابة حيث أن املراقبة هي جزء من عملية 

نها تتعضمن قياس األداء الفعلي ومقارنته الرقابة واليت تكون أْشمل أل

  ؛ باملعايري املوضوعية احملددة مسبقا وبعد ذلك القيام بإجراء التحسني

: تعد املوارد  العصب األساسي لتنفيذ أي مشروع، موارد املشروع 2-3

وختتلف احلاجة إلي هاته املوارد حسب حجم ومدة تنفيذ املشروع. 

التحديات اليت البد من التغلب عليها ويشكل احلصول عليها أحد أبرز 

لكي يتم تنفيذ املشروع بنجاح. وتتمثل هذه املوارد بصفة أساسية يف 

املوارد البشرية واملالية واملادية واليت جيب توفريها مبا يتماشى ونشاط 

 املنظمة.

: يعترب العنصر البشري من أهم موارد املوارد البشرية -أ

هم أصحاب اإلبتكارات واإلخرتاعات، كما  املشاري  على اإلطالق، فاألفراد

أنهم يصممون وينتجون السل  واخلدمات، ويراقبون جودة اإلنتاج 

ويسوقون املنتجات، وأيعضا يديرون املوارد املالية،
(12)

أي يشكلون فريق  

العمل يف املشروع وبدون املوارد البشرية يتعثر املشروع وقد يتأخر عن 

ه، كما تتطلب املوارد البشرية مميزات مدته الزمنية الالزمة لتنفيذ

خاصة تتناسب م  طبيعة وخصائص املشروع.
 (11)

  

تعترب العضمان شبه املؤكد لتنفيذ املشاري ، وتؤدي  املوارد املالية: -ب

دوًرا فعااًل يف حتقيق أهداف املشروع. إذ أن التأخر يف متويل املشاري  
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للمشروع وخاصة فيما  يرافقه إنعكاسات سلبية يف العملية التشغيلية

يعود لتوقيت اإللتزام بتسليم املشروع.
 

 

: وتشمل هذه املوارد على كل من املعدات، املوارد املادية - جـ

والتجهيزات، واملوارد األولية العضرورية للعملية اإلنتاجية. وغريها من 

املوارد اليت تعمل على حتويل املوارد الطبيعة إلي سل  وخدمات، وكذلك 

املوارد التشغيلية العضامنة لتنفيذ نشاطات املشروع، وبقدر ما حتويل 

تكون هذه املوارد متوفرة  وبقدر ما يتوىل تشغيلها العمال املهرة، بقدر 

ما حتقق الغاية الكامنة وراء إستخدامها، ويف مقدمتها تنفيذ املشروع 

باملواصفات املطلوبة.
 (11)

 

رد احملركة فعاًل للمشاري ، إذ أن : تعترب من املوااملوارد املعلوماتية - د

أصل املشروع  فكرة أو معلومة تتطلب التعضحية بقدر معني من 

املوارد للوصول إىل اهلدف الذي يسمى فيما بعد "هدف املشروع" كما 

تعترب املعلومات يف ظل إقتصاد املعرفة عصب اإلقتصاد وبنفس املنظور 

هي عصب املشاري .
 (13)

 

عد من أهم موارد يف املشروعات، وإغفال العامل : ياملورد الزمين -هـ

الزمين لنشاطات املشروع قد يبدل أولويات النشاطات ويؤخر يف تنفيذ 

املشروع، وهذا خيلق مشاكل يف صفوف العاملني واملسريين احلريصني 

على إنهاء املشروع يف إلطار الزمين املربمج.
 (12)

 

مامات الرئيسية ألي مسّير، تعترب مسألة توزي  موارد املشروع من اإلهت

ومن أجل بلوغ مستوى إنتاجي أو تركييب حمدد يسعى املسريين إىل حتقيق 

اإلستغالل األمثل للموارد املتاحة عند توزيعها على الوحدات واألقسام 

اإلدارية. ومن حق مسريي املشروع أن يعرف بالتحديد املستوى اإلنتاجي 

ظيف وإستخدام هذه املوارد لصاحل والرتكييب املطلوب قبل املباشرة بتو

 املشروع.                                                      
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 األساليب الكمية )شبكات األعمال(:.-3
م  ظهور املشاري  الكبرية واملعقدة ماهية شبكات األعمال:  3-1

ظهرت حاجة ملحة إلبتكار أسلوب جديد للمخططات متيز بإعطائه 

ة عن فعاليات الصيانة، حيدد عالقة التتاب  واألسبقية، وحيدد صورة كامل

أيعضا الزمن الذي يتطلبه إجناز جمموعة من العمليات املرتابطة 

واملتشابكة، وبذلك ميكن التوصل جلدولة دقيقة لوقت بداية ونهاية كل 

 نشاط وحتديد أقل الطرق تكلفة إلجناز املشروع. 
موعة من األساليب اليت تطورت يطلق مصطلح شبكات األعمال على جم

لتقدم لإلدارة كأداة مساعدة يف عملية التخطيط والتنظيم والتوجيه 

والرقابة على موارد املشروعات مبختلف أنوعها، حيث يعتمد هذا 

األسلوب على توضيح العالقة املتداخلة لألعمال أو األنشطة املختلفة 

ألنشطة احلرجة يف اليت تكون املشروع الكلي  م  التحديد الواضح ل

املشروع. 
(11)

 

يعترب إستخدام التخطيط الشبكي أسلوبا علميا متطوًرا يف التخطيط 

ومراقبة تنفيذ املشروعات وتنظيمها يف شكل يعكس التسلسل الزمين 

واملنطقي لتنفيذ عمليات املشروع وأنشطته املرتابط فيما بينها، كما تعد 

ضبط سري عملية تنفيذ األعمال  األداة التنظيمية اليت ميكن من خالهلا

 وفق الربامج املخطط هلا وحتديد املوارد الالزمة وتوقيتها.

 –النشاط  –ويتكون املخطط الشبكي من العناصر التالية: احلدث 

الوقت املتوق  الستمرارية النشاط وهناك أسلوبني  -النشاط الوهمي

مراجعة  وأسلوب( CPM) للمخططات الشبكية هما أسلوب املسار احلرج

 (.PERT)وتقييم املشاري  

:التطور التارخيي لشبكات األعمال 3-2
 (19)

ظهرت بعد احلرب  

العاملية الثانية احلاجة لوجود طريقة علمية وعملية حلل مشاكل 

التخطيط والرقابة يف املشاري  الكبرية، فنشط الباحثون يف إجياد طرق 

الباحثني فريقان  ذات كفاءة عالية تقوم على أسس كمية، ومن هؤالء
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من املستشارين عمال يف الواليات املتحدة األمريكية، وفريق ثالث عمل يف 

ففي الواليات املتحدة عمل فريق من املستشارين  .اململكة املتحدة

للصناعة الكيماوية وشركة Dupont) )بالتعاون م  شركة "دي بونت" 

لألدمغة  (Univac Division of Remington Ran)"رمنجتون راند" 

اإللكرتونية على تطوير أسلوب للتخطيط وإدارة عمليات الصيانة يف 

 .2727حيت عام  2732شركة دي بونت، وذلك يف الفرتة من 

 احلرج وقد طور هذا الفريق أسلوبا مسي التخطيط واجلدولة باملسار
(CriticlPath Planning and Scheduling-CPPS) والذي عرف يف ما بعد ،

حيث مت إستخدامه  CriticalPath (Method-CPM)ار احلرج بطريقة املس

 يف ختفيض الوقت الالزم للصيانة يف شركة دي بونت إىل احلد األدنى.

  2720حيت عام 2723أما الفريق الثاني فقد عمل يف الفرتة من عام 

يف ( Lockhead)بالتعاون م  سالح البحرية األمريكية م  شركة لوكهيد 

احلاملة لألسلحة  (Polaris) ر صواريخ بوال ريسمشروع تصميم وتطوي

النووية متعددة الرؤوس، حيث طوروا أسلوبًا ّسمي طريقة تقييم 

  (.PERT -Program Evaluation and ReviewTechni)ومتابعة املشاري  

أما الفريق الثالث فقد عمل يف اململكة املتحدة يف قسم حبوث العمليات يف 

عرفت باسم  -مل يتم نشرها–، وقد ّطور طريقة سلطة الكهرباء املركزية

 The Longestlrre ducible Sequence)أطول مسار غري قابل لالختصار، 
of Events) والذي عرف فيما بعد بالتتاب  الرئيسي، وقد أدى تطبيق ،

حيت  2720هذه الطرقة إىل احلصول على نتائج جيدة يف الفرتة من عام 

.2718عام 
  

:  والذي يرمز للحروف األوىل من (CPM)ار احلرج أسلوب املس 3-3

، ولقد ظهر هذا األسلوب على "Gritrcal Path Method"املصطلح اإلجنليزي 

يف شركة  "M.R Walker"و "Remington-Rand"يف شركة " J.EKelly"يد 

"Dupont."
(10)

جلدولة ورقابة على املشروعات  (CPM)أسلوب ستخدم اولقد  

طريقة املسار احلرج إمتدادا للتطورات والتوسعات الصناعية، وتعترب 
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ويعرف "،Gantt Charte"اليت أجريت على األساليب السابقة، مثل خمططات

على أنه وسيلة لتحليل املشاري  وحتديد املدة الزمنية الالزمة لتنفيذ هذا 

املشروع، ويعتمد حتديد املسار احلرج على األنشطة املكونة لشبكة 

يسمح لنا بإدارة املشاري  والتحكم يف  فة املسار احلرجاألعمال، إن معر

كما يعترب زمن األنشطة يف  .مدته الزمنية واملوارد املالية والبشرية

معلوما أي قابل للتحديد وهي شائعة اإلستخدام يف ( CPM)أسلوب 

املشاري  املتكررة.
 (17  )

 

األساسيني ومن مزايا أسلوب املسار احلرج هو إمكانية حتديد العنصرين 

يف التخطيط وهما التسلسل املنطقي للفعاليات الداخلية يف املشروع ويف 

نفس الوقت برجمة املدة الزمنية اليت ستنفذ بها الفعاليات. كما أنه يوضح 

العالقات املتداخلة بني الفعاليات وينظم طرق توصيل اخلطط لآلخرين 

 للمشروع. لغرض حتديد املتطلبات من املوارد املالية والبشرية

 روهي إختصا :(PERT)أسلوب تقويم ومراجعة الربامج -3-2

 Program Evaluation and Review)للحروف األوىل من املصطلح اإلجنليزي 
Technique). تطويرها من طرف البحرية األمريكية، ولقد أستحدثت  مت

هذه الطريقة يف األصل ملتابعة تقدم العمل وليس إعداد خطة العمل، 

ا تطورت حسب متطلبات التخطيط وأصبحت تستعمل يف وض  ولكنه

خطط املشروعات
(38)

. وتستعمل طريقة بريت يف أعمال التصميم 

 والتطوير والصيانة...

مكنت هذه التقنية من إدارة موارد املشروعات العضخمة واملعقدة 

بتوظيف ثالثة تقديرات زمنية لكل نشاط هي: الزمن املتشائم، الزمن 

لزمن األكثر إحتمااًل. حيث يقدر الزمن الالزم لتنفيذ النشاط املتفائل، ا

بطريقة إحتمالية، وذلك باإلعتماد على توزي  بيتا اإلحتمالي، ألن 

تقديرات هذ التوزي  تتمت  مبعيار جودة التقديرات اإلحصائية أكثر من 

غريها من التوزيعات، وذلك حسب نتائج البحث املقدم من قبل العامل 

Vanslyke .حول أثر تغيري التوزي  اإلحتمالي على زمن املشروع
 (32)
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أسلوبًا آخر مستخدمًا  LOB :Line of Balanceيعد خط التوازن  3-2

يف ختطيط اإلنتاج، قدم من قبل مكتب القوات املسلحة األمريكية 

U.S.Army   وطّور يف البحرية األمركية 2721عام ،U.S.NAVY  عام

، وأصبح يهدف إىل 2710عام E.Trimbleمل ، ومن ثم طوره العا2720

حساب املوارد املطلوبة لكل مرحلة من مراحل اإلنتاج. ثم مت التمكن 

من إستخدام الربجمة اخلطية حلل مسائل جدولة املشروع،  2711عام 

Charnes & Cooper .(31)واليت ظهرت على يد كل من 
 

 PERT/Costكما مت يف العام نفسه وض  وتصميم نظام تكلفة بريت 

نتيجة لتعضامن اهليئة الوطنية إلدارة أحباث املالحة اجلوية والفعضاء 

NASA ودائرة الدفاع، حيث حدد نظامPERT/COST  خطوات الرقابة على

 تكلفة تنفيذ املشروع .

حمطة لربق لتوليد الطاقة الكهربائية صيانة  -احلالة التطبقية -3

 -خنشلة  –بوالية 
دخلت حمطة توليد  طاقة الكهربائية:حمطة لربق لتوليد ال 2-1

الكهرباء اجلاري إجنازها مبنطقة جنوب والية خنشلة حيز اخلدمة الفعلية 

حسب تصرحيات مديرية  1823على ثالثة مراحل بداية من أفريل 

الطاقة واملناجم، وتسهم هذه احملطة يف تنمية وترقية السقي الفالحي 

ري بها عمليات إستصالح واسعة وإيصال اإلنارة إىل هذه املنطقة اليت جت

لألراضي الفالحية، السيما املساحات اجلديدة املربجمة يف إطار اإلمتياز 

الفالحي الذي سيستفيد منه الشباب البطال، وتقدر طاقة توليد 

الكهرباء بهذه احملطة )اليت يتوق  أن تدخل حيز اخلدمة الفعلية على 

 318إنتاجية تعادل  ( بقدرة1823ثالثة مراحل بداية من أفريل 

 ميغاواط عن طريق استعمال الوقود والغاز.

نفس املصدر الذي أشار إىل أن نسبة وترية األشغال الكربى  حسبو

بالشراكة م  مؤسسة  % 90اخلاصة باهلندسة املدنية باحملطة قد جتاوزت 
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مليار  2يطاليا، وقد ُسجل هذا املشروع الذي رصد له مبلغ إأجنبية من 

هكتار مبنطقة لربق  20ن دينار واجلاري إجنازه على مساحة مليو 988و

ضمن الربنامج احلكومي اهلادف إىل تنمية منطقة الصحراء بالوالية من 

خالل وض  شبكة جتهيزات لالعتناء بالبنية التحتية، على غرار تعبيد 

الطرقات وإيصال خطوط الكهرباء وحفر اآلبار العميقة وتوفريمرافق 

 288ومنشآت إدارية وتربوية وصحية، وتوفري زهاء  خدماتية متنوعة

  منصب شغل دائم من األيدي العاملة.

وستعمل هذه املنشأة الكهربائية اليت انطلقت أشغال إجنازها يف سبتمرب 

على تقوية ورف  طاقة التوليد الكهربائي الذي ستستفيد منه  1822

فق خطة بعض اجلهات بوالييت بسكرة وتبسة احملاذيتني خلنشلة و

مدروسة باعتبار  توسط منطقة لربق للعديد من احملطات الفالحية، 

وقربها من الطريقني املعبدين حنو قرييت امليتة عند حدود والية الوادي 

وزريبة حامد بوالية بسكرة، وأشارت مديرية الطاقة واملناجم من جهة 

دية ميغواط ببل 2188أخرى إىل مشروع خيص إجناز حمطة كهربائية بقوة 

ألف مرت مكعب مبنطقة لربق  188الرميلة ومركز لتخزين الوقود بسعة 

كيلوفولت اليت ستعمل على  18وحمطة على وشك اإلستالم بطاقة 

 القعضاء على اإلنقطاعات الكهربائية عرب بلديات مشال الوالية.

وتعد حمطة لربق أحد حمطات إنتاج الطاقة الكهرباية اليت متثل أكرب عناصر 

توقفاتها املربجمة  َتْخِفيض توليد الكهرباء، وبناء على ذلك فإنمنظومة 

وغري املربجمة يؤدي إىل رف  إنتاجية املنظومة بشكل كامل. وتتعضمن 

  .احملطة ثالثة توربينات غازية إلنتاج الطاقة الكهرابائية م  ملحقاتها

يوجد يف الدول الصناعية ما  إستعماالت التوربينات الغازي: 2-2

منوذجًا من التوربني الغازي الذي ترتاوح  (288مصنعًا إلنتاج) (02)يقارب 

. وقد القت التوربينات جناحًا (288888HP)قوته احلصانية صعودًا إىل 

واسعًا يف صناعة الطريان املدني والعسكري كونها تستوعب ثلثي 
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( سنويًا، وهو %28-%18)  التوربينات الغازية واليت يزداد إنتاجها مبعدل

ل يدل على منو سري  يف استعماالت التوربني املتنوعة وفيما يلي سا معد

 نستعرض أهم إستخدمات الرتوبني  وأجزائه الرائيسية:

 إستخدمات توربينات: -أ

إن أكثر من ثلثي التوربينات الصناعية  -:توليد الطاقة الكهربائية

ذه املنتجة يف العامل تستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، وتستعمل ه

اليت  (Peak Load) املولدات الكهربائية لتلبية الزيادة اآلنية أو محل الذروة

حتصل يف فرتة معينة من النهار مدة ساعات فقط، وذلك لسرعة تشغيل 

التوربني وحتميله خالل عدة دقائق، األمر الذي ال ميكن حتقيقُه م  معدات 

ة السيطرة أخرى، كما ميكن وضعها يف أماكن نائية وتشغيلها بواسط

 بعيدة املدى،
كذلك تستخدم التوربينات الغازية كمولدات طاقة أساسية عندما تكون 

هناك حاجة لتوليد هذه الطاقة، حيث ميكن تشغيلها وربطها بالشبكة 

بسرعة لتعويعضها عن توقف أحد املولدات  القطرية )املركزية(

ما يكون األساسية، وتستخدم التوربينات أيعًضا كمولدات للكهرباء عند

وقودها متوفرًا بأسعار رخيصة كالغاز الطبيعي مثل ماهو يف األقطار 

 العربية املنتجة للنفط أو الغاز .

: َتستخدم صناعة كابسات الغاز عن نقل الغاز عرب شبكات األنابيب.-

طريق التوربينات حوالي سدس التوربينات الصناعية ذات القدرة العالية 

الستخدام األفعضل يف هذا اجملال ، نظرا لتوفر ، ويعد هذا ا(HP 18888)حنو

 الوقود يف حقول الغاز الطبيعي .

:يزداد استخدام التوربينات  نقل النفط اخلام عرب شبكات األنابيب.-

الغازية يف هذا اجملال بسبب تغري سرعتها وسهولة استخدام الغاز الطبيعي 

ن كميات كوقود رخيص ومتوفر يف حقول النفط، مما يزيد أو يقلل م

 العضخ حسب الطلب .

: يتكون التوربني من ثالثة أجزاء التوربني الغازي الرئيسية -ب

 أجزاء رئيسية:
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 ضاغط اهلواء"The Air Combustion" يبدأ التوربني الغازي عمله :

يف العضاغطة باعتبارها أول أجزاء التوربني، واليت يتم فيها ضغط اهلواء 

 املوجود يف اجلو.

 غرفة االحرتاق"The Combustion Chamber":  تعد غرفة االحرتاق

ثاني أجزاء التوربني الغازي، ويتم فيها إضافة الطاقة إىل اهلواء املعضغوط 

عن طريق رش الوقود، وبعد هذه العملية يتم إشعال املزيج، فيتولد 

هواء بدرجة حرارة مرتفعة وضغط مرتف  وسرعة عالية ، ليدخل هذا 

 الث من التوربني.اهلواء املعضغوط يف اجلزء الث

 الغازي التوربني"The Turbine" من اهلواء املعضغوط  الطاقة : تنتقل

، املوجود يف العضاغطة إىل التوربني، فيخرج منه اهلواء بعضغط أقل

ويكون العمود الذي يقوم التوربني بتدويره مرتبطا باجلهاز املراد حتريكه 

لداخل إىل التوربني وبالعضاغطة اليت تأخذ الطاقة الالزمة لعضغط اهلواء ا

الغازي، ويكون اجلزء املراد تشغيله متصال عن طريق علبة من الرتوس 

من أجل خفض سرعة دورانه العالية كما هو موضح يف الشكل رقم 

(81.) 
 (: أجزاء التوربني الغازي03الشكل رقم )

 
 -خنشلة  –حمطة لربق إلنتاج الطاقة الكهرابائية املصدر:  

الغازية لتشغيلها بأمان وسالمة إىل بعض املعدات واآلالت حتتاج التوربينات 

 :(Auxiliaries)املساعدة 
 مصفاة اهلواء.  •

(، وهو إما حمرك Starterمساعد التشغيل األولي ) أي بادئ تشغيل  •

 كهربائي أو حمرك ديزل. 
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 منظومة اإلشعال.  •

 منظومة التربيد.  •

 منظومة معدات قياس احلرارة والعضغط. •

: يشتمل نظام صيانة حمطة لربق على ام الصيانة يف احملطةنظ 3-1

 األعمال التالية: 

وهي مجي  العمليات الالزم اتباعها لوض  خطة الصيانة الوقائية:  -أ

(. وختتلف 83نظام متكامل للصيانة الوقائية كما يوضحه الشكل رقم ) 

خطط الصيانة الوقائية  من مشروع آلخر، كما تتفاوت من حيث 

 قيد بتفاوت حجم املشروع وتعقيده.التع

 (: نظام عملية الصيانة02الشكل رقم )

 

حمطة لربق من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج صيانة املصدر: 

 لتوليد الطاقة الكهرابائية

وميكن يف املشاري  الصغرية واملتوسطة تنفيذ خطط الصيانة الوقائية 

لكبرية واليت تشتمل عادة على بالوسائل التقليدية. أما يف املشاري  ا

أنظمة كثرية ومعقدة فالبد من استخدام احلاسب اآللي لتنفيذ خطة 

 .الصيانة الوقائية بشكل فعال واقتصادي

البد أن تطبق عمليات الصيانة الوقائية بشكل صحيح وباملقدار الالزم، 

ا ذلك أن أية مبالغة يف أداء هذا النوع من الصيانة يرف  من تكلفتها، هذ

من ناحية، أما من ناحية أخرى فينبغي وض  برامج ديناميكية ومرنة 

للصيانة الوقائية يف املشروع، فنقل وحدة توليد طاقة كهربائية مؤلفة 

من حمرك ديزل ومولد كهربائي من جو عمل نظيف داخل مبنى إىل 
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ورشة بناء جوها مفعم باألتربة، يتطلب حتما تغيري برنامج الصيانة 

ا يتمشى م  ظروف العمل اجلديدة. وتغيري طريقة عمل الوقائية مب

إىل الشكل  Continous Oparartion ضاغط  اهلواء من الشكل املستمر

يقتعضي إعادة النظر يف برنامج  Intermimittent Oparation املتقط 

 الصيانة الوقائية هلذا العضاغط مبا يتماشى م  طريقة التشغيل اجلديدة.

: تتكفل الصاينة الوقائية مبراقبة احلالة وقائيةأعمال الصيانة ال -ب

التشغيلية للمعدات، والقيام بأعمال الفحص والتفتيش الدوري، 

وتعتمد يف إعدادها لربامج الصيانة على تعليمات الشركة املصنعة ومدى 

حاجة احملطة ألعمال الصيانة، وذلك بتبديل األجزاء منتهية اإلستخدام 

اعتمادا على الفحص واملعرفة الفنية من قبل واألجزاء املتوق  فشلها 

املشرف على عملية الصيانة، حيث ال جيب أن تتوقف احملطة عن إنتاج 

الطاقة الكهرابائية يف حال دخول أحد الوحدات الغازية يف عمليات 

 الصيانة.
 ومن فعاليات الصيانة الوقائة مايلي: 

ية أسبوعيا : تتم  هذه العملغسل غرفة اإلحرتاق والتوربينات -

ساعة تشغيٍل إلزالة الرتسبات الناجتة عن استخدامها زيت  298مبايعادل 

الغاز الثقيل، وما يسببه من خملفات تؤثر على بعض مكونات التوربني، 

مما يؤدي إىل زيادة يف تكاليف الصيانة وبالتالي تراج  الطاقة اإلنتاجية. 

  وتتم عملية غسل غرفة اإلحرتاق بطريقتني:

 دوران الوحدة  أثناءOn Line Compressor Wash 
 أثناء توقف الوحدة Off Line Compressor Wash  
ميكن تقسيم  Chamber Inspection:  (CI) فحص غرفة اإلحرتاق -

غرفة االحرتاق إىل عدة أنواع اعتمادا على شكلها التصميمي، وعلى 

عة سا 2388أجزاء االشتغال ونوع احملرك ، وتتم عملية الفحص كل 

(  املعمول به يف احملطة 2يوم  واجلدول رقم ) 112تشغيل، وهو مايعاد 

يبني الفعاليات امليكانيكية واألوقات اإلعتيادية اخلاصة لفحص وحدات 
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( 2015/12/6 إىل غاية 7/22/1822التوربني الغازي خالل فرتة زمنية )

 يوم عمل. 17التقل عن 

العملية وتتم هذه  ، Hot Path: (H.P)صيانة غرفة اإلحرتاق والتوربني -

تشغيل، تتعضمن الصيانة الوقائية تنظيف  ساعة 0388امليكانيكية كل 

وفحص وضبط  املعدات املوجودة باحملطة للتأكد من عملها دون أية 

مشاكل، مما يساعد على االكتشاف املبكر لألجزاء اليت قد حيدث هلا تأكل أو 

مرغوب فيها، إىل غاية  إتالف أو تشقق قبل حدوث أية معضاعفات غري

 املوعد االتالي للصيانة العالجية.

(: فعاليات صيانة التوربينات الثالث مبحطة لربق والوقت 1اجلدول رقم)

 )باأليام( االعتيادي لكل نشاط

 

واملسؤول على صيانة املشرف باالعتماد على الباحث من إعداد  : املصدر

 يف حمطة لربق  اتالتوربين
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يتم إجراؤها ملعاجلة عطل مل ُيَتوق  يانة العالجية: أعمال الص  -جـ 

حدوثه نتيجة إهمال أعمال الصيانة الوقائية  وعدم اتباع التعليمات 

على مستويات الصيانة العالجية وتتم . العلمية يف تشغيل املكائن واملعدات

 خمتلفة تبعا لنوع وحجم احلادث:
ار، وهذا النوع من كأن يتم اهتالك أو إتالف  قطعة غي عطل جزئي: -

األعطال  يؤدي إىل تراج  يف  أداء التوربني  وبتالي  ينخفظ حجم إنتاج 

 احملطة من الطاقة الكهربائية.
يف هذه احلالة قد يتعرض جزء أو أكثر من التوربني إىل  عطل كلي: -

اإلتالف، مما يؤدي إىل توقف التوربني نهائيا عن العمل ويصبح غري صاحل 

 التصليح. للعمل إال بعد
 تأخذ كذلك الصيانة العالجية يف حمطة لربق شكلني:

: اليتأتى إال بوجود أعوان خمتصني وخرباء مكلفني تسوية العطل -

 بتشخيص العطل.
: يف هذه احلالة فإن الفريق مكلف يف وقت حمدد بعضرورة اإلصالح -

 تفكيك وتركيب األععضاء السارية فيها العطل ليرتك اجملال إلعادة تشغيل

 التوربني.
وُتَفعَّل بعد أن متعضي على منظومة تشغيل الصيانة الشاملة:  -جـ 

ساعة عمل. وبالنسبة  328888، أي مايعادل سنوات 2مدة التوربني الغازي 

للصيانة الشاملة يف حمطة لربق فإنها مل تسجل هذه املدة كلها كون احملطة 

 حديثة التشغيل.
ل األوقات املخصصة بغية حساب أقنظام الصيانة املقرتح:  2-2

إلجناز فعاليات الصيانة والتوصل إىل جدولة دقيقة، مت استخدم أسلوب 

املسار احلرج كأحد الطرق العلمية يف التخطيط  ألعمال صيانة احملطة 

 واملتمثلة يف ما يلي:
: لتطبيق أسلوب املسار احلرج البد من حتديد فحص غرفة اإلحرتاق -أ

فحص غرفة اإلحرتاق، م  حتديد التسلسل الفعاليات األساسية اخلاصة ب



(177) 

 (01) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

( 81املنطقي هلا وشروط األسبقية واليت ميكن توضيحها يف اجلدول رقم )

 الذي يبني الوقت اإلعتيادي وشروط األسبقية لكل فعالية. 
بيانات اإلدخال األساسية ملشروع صيانة التوربينات : (02)اجلداول رقم

 الغازي ولفحص غرفة االحرتاق.

 
 (2: من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم )املصدر

بعدما مت حصر مجي   فعاليات عمليات الصيانة املطلوبة جلمي  مكونات 

املنشأة، ومتت أيعضا معرفة نوع صيانة  كل عملية، تأتي مرحلة وض  

 -تصور مستقبلي لعمليات الصيانة بعمل خطة صيانة زمنية )شهرية

ا مواعيد الصيانة املختلفة لكل آله حسب سنوية( لآلالت، ُتحدَّد فيه

 تعليمات الشركة املصنعة، ويراعى فيها توفر ما يلي : 

 موارد بشرية )العمالة احمللية واألجنبية( . -

 مواد وقط  الغيار ومعدات الصيانة . -
 موارد مالية   -
 معلومات  -
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: من أجل تطبيق أسلوب املسار احلرج البد من التمثيل الشبكي -ب 

فعاليات امليكانيكية األساسية بشبكة توضح تسلسل تلك متثيل ال

الفعاليات، واليت ميكن اعتمادها يف التخطيط ومتابعة أعمال الصيانة، 

 وبشكل عام ميكن تقسيم صيغ وأشكال شبكات األعمال إىل تصميمني:
تصميم شبكات األعمال على أساس أن األزمنة يعرب عنها من خالل  -

لتعبري عن األزمة يف املشروع يكون من خالل ا أي أّن ،(AOA)األسهم 

التعبري عنها يكون من خالل الُعَقد   األسهم، أما بالنسبة لألحداث، فإّن

 (AOA)(: شبكة عمل افرتاضية 02رقم ) كما هو موضح يف الشكل

 
 : من إعداد الباحثاملصدر

تصميم شبكات األعمل على أساس أن األزمنة يعرب عنها من خالل  -

، ويف هذا النوع تكون الفكرة القائمة على أساس تعبري  (AON)العقد

 العقد عن النشاط، يف حني أن األسهم تعرب عن األحداث، مثلما يوضحه 
 (AON)شبكة عمل افرتاضية  (:02الشكل رقم )

 

 من إعداد الباحث املصدر:

 وسنعتمد على التصميم األول  يف هذه الدراسة
ديد من برامج احلاسوب اليت ُتستخدم توجد العبرامج احلاسوب:   -جـ

 (MS.Project, STROM, Primavira, Win QSB) يف إدارة موارد املشروع

لغرض الوصول إىل نتائج دقيقة يف حسابات األوقات املبكرة واملتأخرة 



(170) 

 (01) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 للفعاليات امليكانيكية، ومن أجل حتديد املسار احلرج مت استخدام برنامج

WIN QSB وعة من الربامج اجلاهزة واملتعلقة والذي حيتوي على جمم

(. ومن الربامج 89كما هو مبني يف الشكل رقم ) ببحوث العمليات

والذي مت  (CPM-PERT) السابقة خنتار برناجما خاصا باملخططات الشبكية

 اإلستفادة منه يف التخطيط لعمليات الصيانة.  
 WIN QSB(: برنامج 02الشكل رقم ) 

 

 WIN QSBاآللي املصدر: برنامج إلعالم 
: بعد فتح نافذة الربنامج وإدخال البيانات اخلاصة  ُمْدَخالت الربنامج

 (CI)بفعليات صيانة التوربني الغازي وفحص وصيانة غرفة االحرتاق

 اجلدول موضح يف كما هوستتعضح لنا جمموعة من النتائج املتوصل إليها 

ية السابقة هلا ( الذي يبني رمز الفعالية امليكانيكية والفعال81) رقم

 والوقت اإلعتيادي.

إدخال البيانات اخلاصة  يتم  إدخال معلومات املشروع يف الربنامج: -أ

وفقا للمراحل  (CI)غرفة االحرتاقوصيانة الغازي فحص التوربني بفعاليات 

 التالية:

 file-new-blank projectفتح نافذة الربنامج:   -    

طة "لربق": تتمثل أول خطوة إدخال بيانات مشروع صيانة حم -    

 ضمن إدارة املشروع يف حتديد زمن بداية مشروع صيانة احملطة كمايلي:
project -project information-start date         

من أجل احلصول على معلومات إحصائية عن املشروع يتم اتباع  -

   project-project information-statistic        اخلطوات التالية:
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أما يف حالة تسجيل العديد من صفات املشروع الثابتة واليت متثل أداة  -

تعريف املشروع، يتم استخدام هذه الصفات ضمن خمرجات املشروع 

، إسم مدير املشروع، إسم املؤسسة يتم وفق اخلطوات املشروعسم امثل: 

    file-properties-summary-ok التالية:

ت مشروع الصيانة  يف الربنامج: إدخال معطيات عن فعاليا -ب

تتعضمن الفعاليات معلومات خاصة بعناصر خطة العمل باملشروع ومدة 

اخلاصة بأي  إذ يتم إدخال البيانات واملعطيات تنفيذها والقائمني بأدائها،

اليت من خالهلا يتم إدخال  task informationقائمة  نشاط  بواسطة

 مايلي:

األزمنة التقدرية ؛ نسبة اإلجناز تفعيل  سم الفعليات ومدتها ؛ا -

 لكل فاعلية ؛ أهمية الفعاليات ؛
كما تظهر هذه القائمة أيعضا كيفية إدخال الربط بني فعالية نشاط 

معني وفعاليات األنشطة األخرى يف املشروع أي إنشاء عالقات اإلرتباط 

كما هوا اخلاصة بالوقت بني الفعاليات وحتديد نوعها وتقدير الوقت، 

رمز الفعالية امليكانيكية  الذي يبني (81)اجلدول رقم سابقا يف موضح 

والفعالية السابقة هلا والوقت اإلعتيادي، إظافة إلي كيفية إدخال املوارد 

 املستخدمة بكل فعالية.

 :املخرجات والنتائج

 SOLVE ANLYSEبعد االنتهاء من اجلدول السابق خنتار من شرط األدوات 

( الذي 81فيظهر لنا اجلدول اجلدول رقم )  Solve criticl  pathوخنتار منه 

يبني األوقات املبكرة واملتأخرة والفائض املتعلق بالفعاليات امليكانيكية 

 ،(CI)اخلاصة بوحدات التوربني الغازي وبغرفة اإلحرتاق

أزمنة اإلجناز واملرونة جلمي  أنشطة مشروع صيانة ( 03اجلدول رقم )

 بائية لربق بـ خنشلة.حمطة توليد الطاقة الكهر
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WIN QSB(CPM-PERT )  : من إعداد الباحث باالعتماد على برنامجاملصدر

 (81واجلدول رقم )

 Graphicثم خنتار   RUSULTSبعد ذلك خنتار من قائمة شريط األدوات 
Activitiy Analysis  فنتحصل على شبكة مشروع صيانة حمطة لربق 

 شروعة صيانة حمطة لربق خبنشلةملاملساراحلرج  يوضح( 2الشكل رقم)

 

 (81)واجلدول رقم  PERT-CPM تقنيةاملصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على 

( الذي يوضح فعاليات املسار احلر، كما 3كما مت احلصول على اجلدول )

يوما(، أي 17يوما( بدال من ) 12َتَبيَّن أن الوقت الالزم لإلجناز أصبح )

ة املخطط هلا من طرف املسؤول عن الصيانة يف أيام( عن املد3بفارق  )

 حمطة لربق.
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(: األنشطة احلرجة يف مشروع صيانة حمطة لربق 81اجلدول رقم )

 خبنشلة.

 

 (.81من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم): املصدر

أيام عمل( يزيد 3فإن توفري ) (420MW)ومبا أن قدرة إنتاج احملطة تعادل 

ساعة( عمل، أي طاقة إنتاجية تقدر بـ 71طة ملدة )طاقة إنتاج احمل

(40320MW.H). 

: بهدف حتقيق أقل وقت ممكن إلمتام مهام تعجيل فعاليات املسار احلرج

وصيانتها،  (CI)صيانة التوربني الغازي وفحص غرفة احرتاق التبوربني 

مت دراسة إمكانية تعجيل الفعاليات، باعتماد األوقات املتوقعة من قبل 

 ة كما هو موضحمليشرفني على الصيانة، واإلستفادة من خربتهم العامل

( الذي ُيظهر وصفا لرموز الفعاليات امليكانيكية 82يف اجلدول رقم )

 والفعاليات السابقة م  الوقت االعتيادي واملعجل. 

أزمنة فعاليات مشروع صيانة التوربني  العادية  (:02اجلدول رقم )

 واملعجلة
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 WIN (CPM-PERT)داد الباحث باإلعتماد على برنامج : من إعاملصدر
QSB (81قم)واجلدول ر 

يوم(، ويف نفس 11بطول ) (O-M-N-Q)حصلنا على املسار احلرج 

 الوقت ظهرلنا مسار جديد  

 (A-D-H-L-K-Q) ( 1يوم( كما هو موضح يف اجلدول رقم ) 12بطول )
 الذي يبني املسار احلرج األول والثاني. 

 املسار املعجل ملشروع صيانة التوربني الغازي: (02)اجلدول رقم 

 

 : من إعداد الباحث باإلعتماد على شبكة األعمالاملصدر
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ولفحص . (O)وبعد ذلك قمنا بتقليص اليوم الواحد بتعجيل النشاط 

( يوم عمل يف فعاليات 22مت تقليص الوقت إىل ) (CI)غرفة اإلحرتاق

، 30240MW.Hاإلنتاج مبقدار وزيادة رى أخ )أيام 1( ، أي توفرياحلرجاملسار 

 .70560MW.Hوبذلك يصل جمموع الزيادة يف الطاقة املنتجة إىل 

 االستنتاجات:

من خالل الدراسة يتبني لنا أن التطبيق العلمي ألسلوب املسار احلرج  -

تقليص الوقت احلالي إلجراء يف ساعد  لربقلعملية الصيانة يف حمطة 

وى اجلزء امليكانيكي ملنظومة التوربني الغازي عمليات الصيانة على مست

يوم عمل(، وزيادة  12يوم إىل  17اخلاص بفحص غرفة االحرتاق من )

 الطاقة ساعة(، أي زيادة 71ساعات تشغيل التوربني الغازي مبقدار )

 .(40320MW.H)اإلنتاج مبقدار 

يوم عمل(، أي 22إضافة إىل ذلك ميكن تعجيل املسار احلرج إىل ) -

أخرى وإمكانية توليد طاقة إضافية يف تلك األيام مبا يعادل  )أيام 1(ليلتق

(30240MW.H) ليصبح جمموع الطاقة اإلضافية ،(70560MW.h). 

إىل استخدام األساليب الكمية يف تقدير  صيانة احملطة يفتقر مشروع -

وقت االجناز الفعلي بشكل دقيق وذلك بسبب أن املشروع يتكون من 

نشطة وأن هذا العمل يتسبب يف ألحمدودة وواضحة من اجمموعة غري 

إسراف واضح ملوارد املشروع كون الفارق الزمين بني وقت املسار ووقت 

 أيام. 3جناز املربمج يقدر بـ إلا

إن وض  اخلطة املركزية النموذجية لتنفيذ مشروع  الصيانة والعمل  -

ت اإلدارية يف على تعجيل مدة التنفيذ يهدف إىل تطوير جممل العمليا

املشروع من خالل وض  األهداف واملوارد ومعدالت اإلنتاج واخلربات 

الالزمة موض  التطبيق املربمج مبا يعضمن قدرتها العملية على إجناز 

 املشروع.

إن التخطيط الكفء للسيطرة على الزمن يقتعضي استخدام  -

-MS.Project WIN QSB CPMبرنامجالتقنيات احلاسوبية احلديثة مثل 
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PERT صيانة حمطة توليد الطاقة  والذي مت تطبيقه عملًيا على مشروع

مما  أدى إىل تقليل مدة إجناز املشروع بشكل واضح، كما أن  الكهربائية،

 Crashing "لربنامج تقنية ضغط املدة وبأقل كلفة ممكنةالعملي التطبيق 
Technique" .يعطي مثاال فعاال للسيطرة على الزمن والكلفة معا 

إن تطبيق تقنيات التخطيط أو التحليل الشبكي يف مشروعات   -

الصيانة وإصالح املنشآت الصناعية يقدم وفرا اقتصاديا ينكعس على 

كلفة االنتاج وعلى مواعيد  تسليم الطلبيات مما يساهم يف رف  القدرة 

 التنافسية للمؤسسة.
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Genesis and Evolution of the Prosecutor's  

Discretionary Power 
Sayeh Boussahia 

University of Larbi Tébessi, Tébessa, Algeria 
Abstract: 

This article addresses the history and origins of the 
principle of discretionary power of the prosecutor within a 
historical and legal context starting from antiquity to the 
emergence of international criminal courts, military as well as ad 
hoc ones, face-to-face with the permanent International Criminal 
Court, primarily the tools that govern this principle and how to be 
developed and interpreted, through a broad line and policy 
statements guide mostly consistent and coherent with the 
mandates of Courts as a whole and with the criminal justice in 
particular, and the undergo all of this for more oversight since 
some considered that this discretion has become more restrictive 
than it was in the past, in the scope of national or international 
criminal courts  and tribunals. 
Key Words: discretionary power, general (public) prosecutor 
indictment, courts judicial oversight, judicial review... 

 نشأة وتطور السلطة التقديرية للمدعي العام

S 
يتناول هذا املقال تاريخ وأصول مبدأ السلطة التقديرية للمدعي العام 

ضمن سياق تارخيي وقانوني بداية من العصور القدمية إىل غاية نشأة احملاكم اجلنائية 

اجلنائية الدولية العسكرية وكذا املخصصة منها وجها لوجه مع احملكمة  الدولية

الدائمة، وبشكل أساسي األدوات اليت حتكم هذا املبدأ وكيفية تطويره وتفسريه من 

خالل دليل خطوط عريضة وبيانات السياسة األكثر اتساقا ومتاسكا متاشيا مع العدالة 

اجلنائية، وخضوع كل ذلك ملزيد من الرقابة، ذلك ألن البعض اعترب أن هذه السلطة 

بحت أكثر تقييدا مما كانت عليه يف السابق سواء يف نطاق احملاكم اجلنائية التقديرية أص

 .الوطنية أو الدولية

االتهام، احملاكم،  توجيه العام، املدعي التقديرية، السلطةاملفتاحية:  الكلمات

 …الرقابة القضائية املراجعة القضائية
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Introduction: 

Much has been said and written about the establishment of 

the national or international criminal courts and the recent 

contribution to the latter in development of international law in all 

its branches, particularly international humanitarian law(1), but 

there have been very few studies on the prosecutor in itself, thus 

the latest developments in the Criminal justice institutions did not 

emerge in a vacuum but their foundations and roots extend to 

ancient times, although they are not showing themselves in the 

form on which they are now. 

After several centuries, significant progress in international 

criminal law field has been made, both in terms of tools or 

institutions, the bodies of international criminal justice 

administration brought amazing changes in the world of this law, 

making international humanitarian law rise from the hibernating 

state it was in after the tribunals of Nuremberg and Tokyo(2), For 

many years, international humanitarian law was limited among the 

diplomatic, political and military communities, restricted, confined 

and confiscated by the States(3), so a genuine revolution in 

international law was to be to exclude the dominance of states, to 

some extent, by updating the criminal justice administration bodies. 

That update particularly is manifested in the integration of 

the discretionary power directly into the universal jurisdiction law, 

and it was often a unique exceptional strength of its kind to lodge 

complaints before the universal jurisdiction, The powers vested to 

prosecutors and the border recently imposed on these powers 

relating primarily to discretion which is the heart of the 

international criminal justice, decide to a large extent their success 

or failure as well as their credibility in order to achieve "peace, 

security and well-being" of the world(4). 

The structural and institutional aspects of any judicial body 

are often raising a lot of controversy and opposition, as is the case 

in the International Criminal Court, but the most discussed topic is 

the position which the Prosecutor of the Court is enjoyed by with 

respect to his discretion authority in conducting investigations and 

indictments for alleged crimes, and the debate on this prosecutorial 

power is usually followed either by supporters to keep the 

Prosecutor with this power in parallel with a necessity guided by 

legal standards and flanked against external political pressure, or by 

opponents supported with various pretexts, including the existence 
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of strong political control is necessary to prevent the prosecutor 

from politicization of the court must, thus he should be able to 

initiate investigations proprio motu and ex-officio on the basis of 

reliable information received from any source, and this is to enable 

him to choose a non-political, independent and professional cases 

based on the relevant legal standards(5). 

From the above, we will answer the following problematic: 

How did the prosecutor's discretion evolve, and what are its 

similarities in local and international judicial systems? 

Chapter One: Nature and historical background of discretion 

principle  

Discretion is not a unique idea, but its structure is similar to 

a traditional common law type in which prosecutors are subject to 

varying degrees of judicial supervisions with an enjoyment of 

fundamental authority to choose and pursue criminal 

cases(6),therefore law literature focused especially on its promotion 

and the need to respect justice and equality(7). 

I- Definition of discretion: 

The term “Prosecutorial discretion” refers to a prosecutor's 

power to choose from the options available in a criminal case, such 

as filing charges, recommending a sentence to the court, 

prosecuting, not prosecuting, plea-bargaining and other(8). 

The legal philosopher Ronald Dorkinmes distinguished 

between several meanings of "discretion" use in legal discourse, it 

is sometimes used in a relatively weak context to indicate that "the 

criteria that must be implemented can not be applied mechanically 

as they require prior rule or experience standard in different 

ways(9), and in another weak but different context, enjoying a 

discretionary power when we mean that a decision can not be 

reviewed or canceled by a higher authority, and sometimes the use 

of the phrase is found in the very strong sense, to say not to comply 

with any standard because there are no standards from which it can 

be said that the decision is wrong(10), even in this strongest sense, 

the discretionary power is always granted for a particular purpose 

and it operates within certain limitations that may be assumed or 

external(11). 

1.1) Restrictions on discretion 

Although the prosecutor's discretionary power, especially in 

indictments, is too broad, there are some Constraints: 
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First, the prosecutor's estimate is working within a 

framework of cases in which a minimum of legal punishment 

existing requirements must exist, thus while the prosecutor has a 

wide discretion not to bring charges, he had not also the right to 

bring them if they were not supported by sufficient evidence, he 

should work under the legal standards in place to acquit the 

accused of such decisions(12), so practically,  the prosecutor's duty 

is to review very largely and consider the scrutiny of evidences(13). 

Second, the public prosecutor's decision to indict should not 

be based on discriminatory grounds such as race, religion, or 

expression of political opinions "selective prosecution", it also 

should not be a retaliation on the basis of a successful exercise of 

legal rights such as the right to appeal "vindictive prosecution." 

Third, the prosecutor has, for the most part, discretion in 

the strong sense, too, because, outside the limited areas in which 

judgment can be considered in illegal principle, it is up to the 

prosecution itself to decide what are the principles that influence 

the decision whether to proceed with prosecution and the amount of 

the charges. 

1.2) Reasons for discretion 

The most important side of the the prosecutor's discretion 

authority is the decision to charge, the charges against; he almost 

has unlimited discretion not to proceed with the case for any reason 

which deems appropriate, and this power is often exercised, 

particularly in slight cases where it was frequently decided that a 

particular incident or a certain category of crimes do not justify 

spending resources or serious social punishment resulting from the 

criminal trial. . 

The prosecution also has an impact on the fate of the 

accused through other decisions within their discretion, Prosecutors 

have broad authority to conduct investigations and choose from 

among the various investigative tools and generally without judicial 

supervision or restriction, among that they master  the 

interventional investigation authorities such as witnesses' Summon, 

even in the absence of a legally valid privilege, so prosecutors are 

to be the subject of judicial review is very limited, therefore the 

prosecutor  also can decide that the case is not worth investigation 

or to conduct a prompt investigation will be enough. 

II- Discretionary power in ancient systems 
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In old systems, there has been progress in all walks of life, 

including the legal and judicial side; the latter was not properly as 

the present form where social judges dominated all the cases 

brought before them, so the allegation had no impact as a result 

there were wide-ranging powers to judges in conducting civil and 

criminal cases. 

2.1) In ancient Athens 

States vary in the application of laws and regulations, but 

Ancient Greece was too unique(14), and by reference to the post-

Dark Ages about 1200-900 BC and starting around 900 BC, the 

Ancient Greeks had not any official or punitive laws, where, For 

example, homicides were settled by members of the victim's family 

who truncate of the killer and that's what made revenge does not 

end until the middle of the seventh century BC, where the Greeks 

first began to develop formal laws. 

Athenian law was divided into common procedures which 

include the community as a whole and into private ones related to 

individuals, and as there was not a public prosecutor in a lot of 

cases, anyone is free to file a public suit, but the private suit is the 

responsibility of the injured party, so in cases of murder victim's 

relatives became in charge of the killer's prosecution. 

Although judges chaired the trials, they were not considered 

as judges in the modern sense of the word, they offered no advice 

nor proposed sanctions against convicted, they just were 

supervisors on procedures in general, and as an example, during 

Socrates trial period, there was not a prosecutor, instead, the 

judicial proceedings could be set in motion by any citizen, and in 

the case of Socrates', procedures began when he was handed a 

Summon by a poet named Miletus in presence of witnesses to 

appear at a specified date before a legal judge or before the King in 

The Greek Royal building to answer impiety charges; after 

listening to Socrates, to the poet and two other defendants by the 

King and Since the lawsuit was allowed under Athenian law, a 

preliminary hearing was scheduled and the contents of the siting 

were published as a notification to the kindom's audience(15). 

The murder trials in Classical Athens were distinctive and 

unique, as after providing preliminary evidences, the defendant is 

given voluntary exile option with the loss of all forms of protection, 

rights and wealth, in the case of rejection, the trial will continue 

with the provision of additional arguments, and if the judges voted 
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to conviction, a death penalty or a set of Athenian limited available 

sanctions would be imposed(16). 

2.2) In ancient Rome 

One of the most distinctive features of ancient Rome as 

compared with any of the contemporary systems is its legal system 

of large-scale, of course, many Greek and Near East civilizations 

had legal codes a lag prior the Romans, some even speculated that 

the roots of Celtic "Brehon" laws (a set of laws used in Ireland 

related to tribes since early times) were earlier than Rome 

origins(17), however, none of these legal systems was to emerge 

until for another thousand years, as a result of this great system,  

Romans cared of setting legal rules not only for the most common 

or more general cases, but also for all eventualities. 

The Roman Senate doesn't act legislations, but only 

provides advice and is the people who directly vote on bills and 

appointments in the People's Councils and the selection of judges 

who propose draft laws, conduct prosecutions, lead the military 

forces and organize the other governmental functions(18). 

In ancient Rome, there were two types of supervisors 

(aediles) elected in different ways and had functions such as 

responsibility for maintaining public buildings (such as temples) 

and public order; they had an  authority as public prosecutors in the 

trials involving the common law, the Romanian Constitution also 

provided for the existence of a person "Alkstor" being from Roman 

citizens elected for a year in order to manage public finances, also 

helps judges and acts as a public prosecutor(19) . 

Public Law, in Rome, was not automatically applied to the 

threads in the provinces; the crimes committed by non-citizens 

were left to the local judge (senior judicial official in the city) for 

judgment based on his discretion whether to follow the local law or 

The Roman one or to delegate the decision to others; the 

investigating judge was free to adopt the guidelines if necessary, 

also free in his rigor, militancy and abuse(20). 

Judicial proceedings begin by bringing charges and 

determining sanctions then the acts committed by one of the 

involved parties, Enforcement of the law depends on an initiative, 

especially since the Roman system did not witness prosecutors 

rather than judges exercised the roles of prosecutors, judges and the 

jury all together, so they were enjoyed with  wide discretion. 

3) Discretionary power in some local jurisdictions 
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It is not easy to adapt to the concept of discretion in local 

jurisdictions, where It was born and merged within self-checks and 

balances to the newly developed field which is international 

criminal law, in which there are no such structures, added to that, 

global politics play a major role(21). 

In the organization of the discretionary power and authority 

exercised by local prosecutors, national systems balance between a 

variety of objectives of and seek to create and implement policy 

decisions on how best to address the various problems, including 

the growing number of cases examined. 

3.1) In the USA system 

Scholars disagree about the precise historical origins of the 

American Prosecutor; the modern version of this function is 

derived from European practices on the maturity of the Office to 

the ability to conduct criminal trials, in England, for example, till 

the eighteenth century, parties from private sector can sue other 

private parties, but English laws that created the Office of the 

Prosecutor existed before the mid-sixteenth century(22). 

In colonial America, all the 13 colonies had established 

offices and the status of the public prosecutor for each colony to 

prosecute crimes committed inside them; privates trials were 

sometimes carried out, but the private prosecution has been over 

since the beginning of the American Revolution in 1770; historians 

attributed the emergence of the Prosecutor to the costs associated 

with the private trials, where a small number of people in colonial 

America had the time or resources to prosecute alleged criminals. 

Public prosecutor Priority has become well-established 

from the beginning of 1820 when the American public began to 

press for the introduction of democracy in criminal justice process, 

as a result States began to allow electing judges, and enacting laws 

to elect the Prosecutor shortly thereafter. 

Originally, the public prosecutor was considered just a 

symbol in the criminal justice system because the local mayor 

"sheriff" and even the coroner were more practical than the 

prosecutor, but the situation has changed by mid-19 century as 

more members of the public prosecution were elected by the public 

rather than appointed by the government. 

Prosecutor's powers gradually increased in the twenties, and 

most of the US established regular offices and increased the power 

of the OP over the years to the very beginning of the second 
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millennium when prosecutors became having the largest ever 

power in investigations, granting immunity to witnesses and 

accused criminals, also the appeal to bargain with defendants and 

working in absolute immunity in the courtroom without stark 

override to their positions. 

From a comparative perspective, the most distinctive feature of 

the United States system is the infrastructure, democratically 

monitored and deliberately fragmented, of the prosecution 

authority, and the very broad discretion granted to members of the 

public prosecution in all aspects of the charge and petitions to 

negotiate, most of this power is exercised within the US by key 

prosecutors generally elected at the county level responding to the 

local conditions and to the attitudes of society; this led to wide 

variations in priorities, procedures, policies and practices of 

individual prosecutors' elected offices and these differences and 

features raised many concerns, including: 

 Possibility of political influences on the public prosecution 

decision-makings, and 

 Asymmetric deal with similar cases because of differences in 

priorities and proceedings between prosecutorial regions(23). 

3.2) In the French system 

In the process of prosecution in France, there are three 

actors: the judicial police, the prosecutor and the investigating 

judge all working as managers who oversee the judicial police 

activities and the prosecution, but an investigation cannot be 

initiated unless under an order by the Attorney General or the 

victim. 

French prosecutors are a part of the Judicial functional 

power and the judiciary body; the latter is divided into two bodies: 

Permanent judiciary (including prosecutors) and Sitting judges 

(include Trial judges and investigating magistrates); enrollment a 

judiciary is determined after a competitive examination followed 

by training in the National School for Magistrates making the joint 

training of the two bodies creates Collective and ideological ties 

and an alternation on the positions "the new nobility". 

Unlike the American system, in France, the public 

prosecution is considered a well-defined civilian service and career; 

the selection and training procedures are unified and non-political, 

but despite the fact that these common features enhance the public 

prosecutor experience, the independence and the professionalism, 
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the French systems diverge that they have distinctive ways to 

respond to the concerns of accountability, impartiality, efficiency, 

accuracy and equal treatment; they also differ in the availability of 

mechanisms to develop and implement the policies;  More 

importantly, they respond differently to the challenges of the 

number of cases dealing with(24). 

In France, the function of the public prosecutor at the 

national level is regulated as part of the judiciary power; the 

standardized training for prosecutors and the central bureaucratic 

structure promote consistency in standards and practices; the 

development of its prosecutorial function within the judiciary 

power enhances the independence and neutrality strong standards 

because the discretionary power granted to the members of the 

French prosecutors includes the charge and management of cases, 

conversion to non-criminal alternatives and negotiated plea; the 

system has the ability to adapt to the increasing number of cases, 

however, this attribute has generated considerable controversy, in 

that: 

 The executive branch has broad powers of control on the job 

the public prosecution and despite the fact that this structure 

provides a degree of political accountability as well as a 

mechanism for the development of policies and priorities, it 

also raises concerns about the possibility of political 

interference. 

 2013 Reforms on the independence of the prosecution, which 

has raised considerable controversy. 

The organization and function of the public prosecutor at 

the national level reflect the continuous effects of Napoleon 

reforms which adopted the military model in the civil service, 

including the hierarchy and the unified enfoncement of rules; 

although it is understood that prosecutors have great discretion in 

charge, there are also mechanisms to identify the national priorities, 

to promote the unified practices, to develop expertise and to set up 

a specialized authority for certain types of cases. 

And thus in civil law countries, the discretionary power of 

the prosecution is limited, restricted and subject to judicial review; 

France provides a good example on the role of the public 

prosecutor in the context of civil legal traditions(25). 

Chapter Two: Discretionary power under the temporary and 

permanent courts 
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There is a great progress in the international criminal law 

field over the last decade, both in terms of tools and institutions, 

and since the establishment of the and military and ad hoc 

international criminal tribunals then the International Criminal 

Court in Rome, amazing changes have occurred, especially when 

considering the powers vested to prosecutors and the limits 

imposed on them which primarily concern their discretionary 

power. 

I- Within the scope of military courts 

When Nuremberg Tribunal was created, the Allies provided 

it with a prime judge and an alternative one as well as a prosecutor 

without any mentioned power due to their implementation of the 

so-called "victor's justice" which is the same thing that is said about 

the Tokyo Military Tribunal established later, a matter threatening 

the effectiveness and credibility of this new international bodies. 

1.1) Military Tribunal of Nuremberg 

At the beginning, and through the content of the Treaty of 

Versailles, cases falling under the courts' jurisdiction were  

determined at the time of its inception, allowing the General 

prosecutor to select from the cases in this narrow range, and in 

1919 Peace Treaty, the Allies and Partners publicly accused the 

former German Emperor, Guillaume II, for supreme offense against 

International morality and sanctity of treaties(26), even though the 

proposed tribunal was set up in the aftermath of the First World 

War, its prosecutor had no discretionary power whatsoever, 

whether in the selection of "cases" or the identification of 

"defendant". 

After World War II, the four Allies tried to conduct trials 

against  the military and political senior Nazi as well as the 

business leaders(27), so trials were held in the Justice Palace in 

Nuremberg, Germany, this attempt was important in international 

law as Nazis High level officials appear before the judges of the 

International Military Tribunal represented by a judge and an 

alternate for each state of the four Allied Powers(28) while the 

public prosecutor was represented by a special prosecutor for each 

ally of the four-party and all acting as the chief prosecutor, but the 

US special prosecutor, "Robert Jackson" played a central and active 

role in the organization and design of the trial in the preparatory 

stages; the  four prosecutors were free to select the accused persons 

accused and bring them under the description of "major war 
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criminals of the European Axis countries," a phrase that was used 

in the Charter of Nuremberg(29). 

As one team, the prosecutors were responsible for 

investigations and trials; the rules of procedure of the Court did not 

precisely draw the powers and duties of the General prosecutor(30), 

thus when considering the acceptance of documents or certain 

certificates, the international military were not bound by the 

Technical rules of Anglo-American justice systems Joint evidence; 

the Court kept the discretion to assess the forms of hearing and 

other evidences(31). 

The provisions of the IMT was often criticized as a practice 

from "victor's justice"; The charges have had two dimensions 

different to some extent, procedural shortcomings in trials, and the 

application of objective criteria, including flexible approach rather 

than the rule against the non-retroactivity of criminal law, 

secondly, more fundamentally, it's the breach of the basic 

principles of justice because it punished only one party(32). 

1.2) Military Tribunal of Tokyo  

Political considerations also entered the debate over the 

Tokyo tribunal; thus according to Rowling, the Dutch judge in the 

Tribunal, "In Tokyo, Public prosecution relied on governments 

more than it was in Nuremberg since the US General MacArthur, 

the Supreme Commander of the Allied forces played a dominant 

role in proceedings as he had absolute power in reducing, 

approving or changing any imposed sanctions"(33). 

 As was the case in Nuremberg, the main objective of the 

allies was to punish the Japanese for what it was viewed the most 

serious crime: to waging a war of aggression as a crime against 

peace, rather than punishing them for the real war crimes and 

crimes against civilians(34). 

Americans, and in hope that the Japanese emperor would 

play a central role in the political reconstruction process, the 

Commission ordered not to try The Supreme Commander despite 

of his responsibility for waging a war of aggression, this decision, 

made by General MacArthur and the supported by President 

Truman, was against the wishes of the chief prosecutor that he had 

sufficient grounds to prosecute The Emperor, Mark Arthur also 

forbade the prosecutor for investigation or calling the emperor as a 

witness. 
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As in Nuremberg, in Tokyo, prosecutors hardly tried to 

maintain a balance between the legal and illegal considerations, and 

finally, the members of local prosecutors chose defendants from a 

list of 250 people; The intention was to make that operation being 

more than "representative" segment of those who are considered by 

the Allied forces collectively responsible for Japanese policy before 

and during the war in the Pacific. 

The bottom line, as in Nuremberg, in Tokyo trials, the 

political conditions had an impact on the choice of the accused(35), 

and despite the fact that the responsibility of the suspects did not 

play a role, several factors have undermined the consistency of the 

selection process but at the same time, the lessons learned from the 

Tokyo Tribunal formed and clarified prosecution strategies in the 

nineties, although the situation was very different, what was first a 

project of prosecution by victors in the war, it became a personal 

responsibility for the Prosecutor individually to avoid past errors36. 

II- Within the scope of the ad hoc tribunals 

It was said that both Tribunals for the former Yugoslavia 

and Rwanda established by the UN Security Council, developed the 

Jurisprudence to the point that the discretionary power of 

prosecutors became not only qualified but also subject to judicial 

review without departing from the mandate established by the 

Council(37), and on this key aspect, the International Criminal Court 

represents an example in the exit from the previous models(38). 

2.1) Tribunal for the former Yugoslavia and Rwanda(39)  

Procurators of the Tribunals for the Former Yugoslavia and 

Rwanda were not entrusted a great deal of discretion in prosecution 

power decisions like their counterparts in the national jurisdictions; 

thus the provisions of the Statute and the Rules of Procedure and 

Evidence, under which they worked, left them little room for 

appreciation, perhaps because those courts were established by a at 

great cost specifically to punish "serious violations" or persons who 

bear "the greatest responsibility for serious violations" of 

international humanitarian law(40). 

The discretion of prosecutors included the determination 

whether there are grounds to justify an investigation and if so to 

initiate it(41); so if investigations yielded sufficient or reliable 

evidence of violations, the prosecutor  had to determine again 

whether the violations were " grave" and if so, who bears the 

"responsibility" for such violations(42), however, in light of the 
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statute, after solving these preliminary matters and determining that 

the case is at first glance against an individual or individuals, the 

prosecutor "should prepare a list of the accused." 

This peremptory language refers to the existence of a duty 

rests with the prosecutor and not a discretion to charge(43), In 

addition, while the prosecutor has the authority to amend the 

indictment by adding new charges, omitting others or in any other 

way, the statute and the rules of evidence have provisions 

protecting against this kind of abuse, so any amendments at any 

time before the confirmation of the indictment would be only with 

the permission of the judge who confirmed the Regulations or by 

the sitting judge(44), Similarly, the prosecutor has the authority to 

withdraw the charges for immunization against arbitrariness and 

always in parallel with a confirmation by the judge or the sitting 

judge(45). 

Another check to the powers of the Prosecutor is in relation 

to his report on the existence of a case at first glance, if this report 

is unfounded or unjustified, the court can review and reverse it, so 

the review may lead to emphasize on the ground that it does not 

reveal an existence of a case at first glance, or exchange 

considered by the innocence of the accused, and  thus 

reconsideration or review procedures help to check the exercise of 

the prosecutor of his discretionary powers in order to protect from 

wanton, malicious and oppressive prosecution as well as save time 

and resources of the Court(46); this practice under the statute to be 

without requesting or receiving instructions from any government 

or from any other sources(47). 

2.2) Special Court for Sierra Leone 

The establishment of the Special Court for Sierra Leone 

was in 2000 after a decade of civil war in this country, and in 

consultation with the Government of Sierra Leone, the UN 

Secretary-General appointed the prosecutor while governments 

appointed his Deputy; the Prosecutors were independent with a 

commitment to perform their functions without acceptance or 

seeking instructions from any government or from any source, as 

there was a code of conduct for advisers before the court requires 

that the prosecutor, during the trials, should be fair, firm and 

impartial and avoid any conflict of interests. 

The negotiations on the establishment of that Court that it 

had to rely heavily on ad hoc tribunals experience in their efforts to 
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better define and limit the exercise of the prosecutor of his power to 

select cases, it was also suggested reducing the jurisdiction of the 

Court on the "most responsible people", adding that the prosecutor 

should be guided by this wording in the adoption of his trial 

strategy. 

The final wording adopted by the Security Council was "to 

prosecute persons who bear the greatest responsibility", then the 

goal of "reducing the focus on those who played a leading role," 

was explicitly stated. 

This time, the viewer has been modified to provide greater 

control of the prosecutor's discretionary powers to limit their 

exercise and ensure a court's jurisdiction in a reasonable time 

frame. 

However, this new wording was not devoid of risks, in the 

context of judicial review in Fofana case, thus the judges refused 

the appeal of the prosecutor who cited the report of the Secretary-

General, to the effect that the words "bear the greatest 

responsibility" was just an instruction to the prosecutor in the 

adoption of the prosecution strategy that does not exclusively 

express discretion. 

The unique nature of the jurisdiction of the court is located 

on the need to prosecute "persons who bear the greatest 

responsibility" for serious violations of humanitarian law and 

Sierra Leonean law Unlike the tribunals for Yugoslavia and 

Rwanda which did not mention "humanitarian law" but included it 

in serious violations; this framing intentionally aimed to direct the 

prosecutor to focus on those in leadership roles, for instance, 

Article 15 of the Court Statute authorized the prosecutor with an 

absolute discretion to determine who meets the requirement of 

"great responsibility". 

III- Within the scope of the International Criminal Court 

In ICC, the trials are directed by an independent prosecutor 

rather than investigating judge, however, he is subject to judicial 

scrutiny by the Pre-Trial Chamber, while that Rome Statute does 

not in itself explore the objectives of the public prosecution with 

any great details, the Basically it is crime prevention and put an end 

to impunity and thus prevent these crimes(48). 

3.1) The problem of discretion 

Creating a permanent international criminal court with 

jurisdiction in all parts of the world received a set of political 
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difficulties quite different from those that surrounded the birth of 

its predecessors, which were limited to specific conflicts, so it was 

not surprising that the Prosecutor of the International Criminal 

Court authorities consisted an issue of great debate in Rome 

Conference rising disappointing and hopes; thus most countries 

firmly opposed to the idea of the existence of  an overly strong 

''independent'' prosecutor; they eventually approved this suggestion 

but until ensuring the ability to control and limit his powers; one of 

the means to achieve this is to subject the first phase in "the 

opening of the investigation" process to judicial review by the Pre-

Trial Chamber. 

It had been resorting to the requirement that in the exercise 

of his discretionary powers, the prosecutor must consider the "what 

if ... there are serious reasons to believe that an investigation would 

not serve the interests of justice ''(49), and likewise, upon 

investigation, the prosecutor may decide not to prosecute because 

the ''trial is not in the interests of justice '' and the latter is subject to 

judicial review to be better to allow exercising discretionary 

powers in the selection of cases by the prosecutor. 

The Prosecutor's powers had been traced and observed at 

more stringent, because the Office of the Prosecutor is independent 

from the Court and the UN Security Council;  and because it has 

the right to start investigations proprio motu which had been one of 

the most controversial issues in the Rome Diplomatic Conference, 

the opponents were afraid that such Office would inappropriately 

intervene in the internal affairs of States and therefore violate their 

sovereignty(50); they also fear that this grant of authorities to the 

Prosecutor would be a "loose cannon" and he might begin trials 

politically motivated(51). 

3.2) Guarantees to limits of discretion 

To reduce the concerns mentioned above, a Pre-Trial 

Chamber was created enabling it to exercise control and review 

over the prosecutor and his powers of discretion; and as the 

International Court is also Conscious about the most serious 

offenses of international concern(52), it put a duty on the prosecutor, 

as an initial step, to determine whether any of the available 

information meets the "gravity" to justify the initiation of the 

investigation, then he must determine whether "there is a 

reasonable basis to proceed with an investigation"(53), and If he 

concludes that this reasonable basis to proceed exists,  he submit to 
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the Pre-Trial Chamber a request for authorization of an 

investigation, together with any supporting material collected, so 

like ad hoc tribunals Prosecutor, he has no discretion in this 

regard(54). 

There is no parallel version of that one in the ad hoc 

tribunals related to the promotion of the charges after an 

investigation, however, and after investigations, if the prosecutor 

determines that there were not "sufficient evidence to establish a 

substantial ground grounds to believe" that the suspect has 

committed a crime within the jurisdiction of the court, he must 

proceed in the preparation of the appropriate charges and get 

confirmed by the Pre-Trial Chamber; the latter shall, on the basis of 

the hearing, determine whether there is sufficient evidence to 

establish substantial grounds to believe that the person committed 

each of the crimes charged(55).  

The prosecutor could also modify the indictment at any 

time before confirmation with the necessity of the permission of the 

PTC, in addition to that, if the amendment is linked to the endeavor 

of the prosecutor to add additional charges or to replace the most 

grave, he must hold a hearing for that; restrictions on the powers of 

the prosecutor discretion also reflected with respect to his decision 

not to try56. 

Overall, while the prosecutor's decision not to investigate or 

prosecute is solely based on his impressions about the gravity of 

the crime, the interests of victims, age, health, and the role of the 

suspect in the commission of the alleged crime, such decision 

wouldn't be effective unless and until it is confirmed by the Pre-

Trial Chamber, so unlike his counterparts before the national courts 

or, to a lesser extent, the ad hoc tribunals, the ICC prosecutor does 

not seem to have a wide field of arbitrary decisions on the 

strengthening of the charges because the PTC was established to 

ensure transparency and accountability in the exercise of powers 

and to review most of in-discretionary-nature decisions . 

3.3) Estimation of discretion 

Unlike ICTY and ICTR, the ICC lack urgency and is not 

subject to deadlines to complete the consider  in the case despite 

the fact that there is a convergence in policies where the 

International Criminal Court seeks to target those who bear the 

most responsibility, and when it comes to the exercise of discretion, 

Powers of prosecutor looks much more restrictive than those 
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exercised by the prosecutor in the national systems or ad hoc 

tribunals although some scholars insist that he still enjoys a wide 

discretion in some cases due to an excessive borrow of legal 

approach in determining what is fair and reasonable in the exercise 

of discretion in the international justice system. 

Evaluation and Conclusion: 

There is a common agreement on the broad discretion 

exercised by prosecutors nationally and internationally in the 

manufacture of justice decision-making process, where this 

principle almost became universal and without any supervisory 

authority over these decisions, especially if practice is 

demonstrated of justice, fairness and equality, as well as the lack of 

arbitrariness. 

Surely, the most important side of the prosecutor discretion 

is the decision on the charges, and what the charges are, and who to 

charge; in this way, he has almost unlimited discretion not to 

proceed with a case, for any reason it deems to him appropriate, 

and often this authority is too exercised, especially in minor cases, 

where it's often decided that particular incident, or a class of crimes 

do not justify spending resources or a criminal trial sanction. 

In older systems, the concept of the term "prosecutor" had 

not the same sense that it has now in national justice or 

international systems, and therefore it had to say that discretion 

which was exercised at the time is considered in varying degrees of 

diverse judicial supervision including emperors, czars, judges and 

priests. 

In domestic legal systems, prosecutors have a basic 

authority to choose and pursue criminal cases when the access to 

one of the principal legal systems required many centuries to create 

a cohesion and an essential balance between civil law and common 

law, as a result we can see significant differences, such as the 

American system which is the only one in the world that elects the 

prosecutor. 

In international criminal justice systems, it was difficult to 

borrow from domestic legal systems, though this discretionary 

power could be seen in entitling  indirectly the UNSC itself by the 

same powers of the prosecutor, who alone will decide the interest 

in the establishment of tribunals such as the ICTR and that of Sierra 

Leone, which were not direct tools to the victors as in Nuremberg 

and Tokyo, but in the International Criminal permanent Court, the 
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nature of the discretion was a combination of the two investigative 

and indictment approaches, with the subordination of Prosecutor to 

judicial scrutiny by the Pre-Trial Chamber, which is not generally 

the same in common law systems. 

Finally, the discretionary power lies between dual demands 

concerning prosecution decisions individualization and protection 

from arbitrary acts, and it could provide a significant efficient 

benefits; since crime almost goes beyond the capacity of the 

criminal justice system for adjudication, it must be that prosecutors 

would be able to exercise their discretionary powers to pursuit or to 

reject certain cases in order to maintain the order and its priorities. 
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